
 

 
  

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektor Collegium Da Vinci nr  4 /2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku 
 

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego w Collegium Da Vinci  
 w roku akademickim 2022/2023 

 

§ 1  
Postanowienia ogólne  

 

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego w Collegium Da Vinci (zwanym dalej: “Uczelnią” 
lub “CDV”), w roku akademickim 2022/2023 (zwane dalej: „Szczegółowymi Zasadami”), zawierają 
wykaz szczegółowych wymagań w postępowaniu rekrutacyjnym na poszczególne kierunki studiów 
pierwszego stopnia, drugiego stopnia, wykaz kierunków studiów, na które obowiązuje limit miejsc, 
wykaz kierunków studiów, na które wstęp jest wolny, zasady potwierdzania znajomości języka obcego 
na wymaganym poziomie, minimalną liczbę punktów kwalifikacyjnych będącą warunkiem przyjęcia na 
studia, jeżeli postępowanie rekrutacyjne przewiduje próg punktowy, zasady przeprowadzania 
egzaminów kwalifikacyjnych, jeżeli postępowanie rekrutacyjne przewiduje ich przeprowadzanie, a 
także terminy przeprowadzania wewnętrznych egzaminów językowych, zgodnie z § 3 ust. 6 w związku 
z § 6 ust. 8, § 7 ust. 4 oraz § 8 ust. 16 Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 
na studia dyplomowe w Collegium Da Vinci w roku akademickim 2022/2023 stanowiących załącznik 
do Uchwały Nr 3/2021 Senatu Collegium Da Vinci z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia 
warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Collegium Da Vinci w 
roku akademickim 2022/2023 (zwanej dalej: „Uchwałą Rekrutacyjną”). 
 

§ 2  
Szczegółowe zasady przyjęcia na studia 

 

 

1. W załączniku nr 1 do Szczegółowych Zasad znajduje się wykaz wymagań i szczegółowych zasad 
rekrutacyjnych na poszczególne kierunki studiów I stopnia w Collegium Da Vinci w roku 
akademickim 2022/2023. 

2. W załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad znajduje się wykaz wymagań i szczegółowych zasad 
rekrutacyjnych na poszczególne kierunki studiów II stopnia w Collegium Da Vinci w roku 
akademickim 2022/2023. 

3. W przypadku, gdy postępowanie rekrutacyjne przewiduje przeprowadzenie egzaminów, w tym 
egzaminów kwalifikacyjnych, skład i tryb działania komisji rekrutacyjnych ustala Rektor w drodze 
zarządzenia. Stosowne zarządzenie Rektora opublikowane zostanie na stronie internetowej Uczelni 
oraz na stronie BIP Collegium da Vinci nie później niż 14 dni przed dniem planowanej pracy komisji.  

4. W przypadku, gdy postępowanie rekrutacyjne przewiduje przyjęcie kandydatów na podstawie listy 
rankingowej, na studia przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki, powyżej 
minimalnego progu punktowego w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach limitu miejsc dla 
określonego kierunku studiów, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku złożenia rezygnacji lub nieukończenia postępowania rekrutacyjnego przez kandydata 
we wskazanym terminie, prawo do przyjęcia i podjęcia studiów uzyskuje kolejna osoba z listy 
rankingowej, pod warunkiem, że przeszła pozytywnie proces rekrutacji. 



 

 
  

 

§ 3 

Składanie dokumentów 

 

 

1. Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym składane są zgodnie z postanowieniami Uchwały 
Senatu Collegium Da Vinci nr 3/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku. 

2. Dokumenty poświadczające znajomość języka, określone w Uchwale Senatu Collegium Da Vinci nr 
3/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, mogą zostać złożone w kopii (oryginał do wglądu). 

3. W przypadku składania oryginałów dokumentów za pośrednictwem poczty (w tym przesyłka 
kurierską) ich odbiór możliwy jest wyłącznie osobiście w Uczelni po zakończeniu postępowania 
rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem ust.4. 

4. W przypadku nieprzyjęcia na studia w Collegium Da Vinci albo umorzenia postępowania 
rekrutacyjnego, kandydat może złożyć wniosek o wysłanie oryginałów dokumentów na podany 
adres. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Ze względu na obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii albo stan 
zagrożenia epidemicznego lub ze względu na czasowe ograniczenie lub zawieszenie działalności 
Uczelni na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, postępowanie rekrutacyjne w zakresie 
w szczególności zasad dostarczania lub odbierania dokumentów, a także terminów 
przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w tym weryfikujących poziom języka polskiego lub 
języka obcego może zostać odpowiednio dostosowane. Zmiany, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, następują w drodze zarządzenia Rektora i podawane są do wiadomości kandydatów 
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 

  



 

 
  

Załącznik nr 1 do Szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego w Collegium Da Vinci w roku akademickim 2022/2023 
 

Wykaz wymagań i szczegółowych zasad rekrutacyjnych na poszczególne kierunki studiów I stopnia w Collegium Da Vinci w roku akademickim 
2022/2023 

 

 

1. Na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia w Collegium Da Vinci w roku akademickim 2022/2023 obowiązuje limit miejsc, a na 
niektóre kierunki studiów obowiązuje lista rankingowa tworzona na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego na zasadach wskazanych  
w tabeli. 

 

*Wydział Nauk Społecznych 

Kierunek poziom tryb Limit 
miejsc 

czas 
trwania 

szczegółowe zasady rekrutacyjne 

Marketing Internetowy 
(Mediaworking) 

studia pierwszego 
stopnia - licencjat 

stacjonarny   50  3 lata wstęp wolny 
 
dodatkowo dla obcokrajowców: 
spełnienie jednego z wymogów potwierdzający znajomość języka polskiego 
(zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały Rekrutacyjnej)  
albo  
egzamin weryfikujący poziom języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały 
Rekrutacyjnej) składający się z części pisemnej oraz ustnej 
 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień:26.04.2022 

• Maj: 17.05.2022 

• Czerwiec: 16.06.2022 / 28.06.2022 

• Lipiec: 06.07.2022 / 28.07.2022 

• Sierpień: 09.08.2022 / 24.08.2022 

• Wrzesień: 08.09.2022 / 22.09.2022 

niestacjonarny 75 



 

 
  

Kreatywna Produkcja Wideo studia pierwszego 
stopnia - licencjat 

stacjonarny   50 
  

3 lata wstęp wolny 
 
dodatkowo dla obcokrajowców: 
spełnienie jednego z wymogów potwierdzający znajomość języka polskiego 
(zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały Rekrutacyjnej) 
albo  
egzamin weryfikujący poziom języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały 
Rekrutacyjnej) składający się z części pisemnej oraz ustnej 

 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień:26.04.2022 

• Maj: 17.05.2022 

• Czerwiec: 16.06.2022 / 28.06.2022 

• Lipiec: 06.07.2022 / 28.07.2022 

• Sierpień: 09.08.2022 / 24.08.2022 

• Wrzesień: 08.09.2022 / 22.09.2022 

niestacjonarny 50 

Analityka i Badania 
ekonomiczne (Data Science)  

studia pierwszego 
stopnia - licencjat 

stacjonarny   25 
  

3 lata wstęp wolny 
 
dodatkowo dla obcokrajowców: 
spełnienie jednego z wymogów potwierdzający znajomość języka polskiego 
(zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały Senatu Collegium Da Vinci nr 3/2021 z dnia 28 
kwietnia 2021 roku)  
albo  
egzamin weryfikujący poziom języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały 
Rekrutacyjnej) składający się z części pisemnej oraz ustnej 

 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień:26.04.2022 

• Maj: 17.05.2022 

• Czerwiec: 16.06.2022 / 28.06.2022 

• Lipiec: 06.07.2022 / 28.07.2022 

• Sierpień: 09.08.2022 / 24.08.2022 

• Wrzesień: 08.09.2022 / 22.09.2022 

niestacjonarny 50 



 

 
  

Zarządzanie Kreatywne studia pierwszego 
stopnia - licencjat 

stacjonarny   50 3 lata wstęp wolny 
 
dodatkowo dla obcokrajowców: 
spełnienie jednego z wymogów potwierdzający znajomość języka polskiego 
(zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały Rekrutacyjnej)  
albo  
egzamin weryfikujący poziom języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały 
Rekrutacyjnej) składający się z części pisemnej oraz ustnej 

 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień:26.04.2022 

• Maj: 17.05.2022 

• Czerwiec: 16.06.2022 / 28.06.2022 

• Lipiec: 06.07.2022 / 28.07.2022 

• Sierpień: 09.08.2022 / 24.08.2022 

• Wrzesień: 08.09.2022 / 22.09.2022 

niestacjonarny 50 

Informatyczne Techniki 
Zarządzania (IT Project 
Management) 

studia pierwszego 
stopnia - licencjat 

stacjonarny   25 3 lata wstęp wolny 
 
dodatkowo dla obcokrajowców: 
spełnienie jednego z wymogów potwierdzający znajomość języka polskiego 
(zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały Rekrutacyjnej)  
albo  
egzamin weryfikujący poziom języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały 
Rekrutacyjnej) ) składający się z części pisemnej oraz ustnej 

 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień:26.04.2022 

• Maj: 17.05.2022 

• Czerwiec: 16.06.2022 / 28.06.2022 

• Lipiec: 06.07.2022 / 28.07.2022 

• Sierpień: 09.08.2022 / 24.08.2022 

• Wrzesień: 08.09.2022 / 22.09.2022 

niestacjonarny 50 



 

 
  

Biznes Manager studia pierwszego 
stopnia - licencjat 

stacjonarny   50 3 lata wstęp wolny 
 
dodatkowo dla obcokrajowców: 
spełnienie jednego z wymogów potwierdzający znajomość języka polskiego 
(zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały Rekrutacyjnej)  
albo  
egzamin weryfikujący poziom języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały 
Rekrutacyjnej) składający się z części pisemnej oraz ustnej 

 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień:26.04.2022 

• Maj: 17.05.2022 

• Czerwiec: 16.06.2022 / 28.06.2022 

• Lipiec: 06.07.2022 / 28.07.2022 

• Sierpień: 09.08.2022 / 24.08.2022 

• Wrzesień: 08.09.2022 / 22.09.2022 

niestacjonarny 50 

Creative Management- studia w 
języku angielskim 

studia pierwszego 
stopnia - licencjat 

stacjonarne 25 3 lata spełniony jeden z wymogów potwierdzający znajomość języka angielskiego 
(zgodnie z § 7 pkt. 2 Uchwały Rekrutacyjnej) 
albo  
egzamin weryfikujący poziom języka angielskiego (zgodnie z § 7 pkt. 3 Uchwały 
Rekrutacyjnej) składający się z części pisemnej oraz ustnej 
 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień: 26.04.2021 

• Maj: 19.05.2021 

• Czerwiec: 14.06.2021 / 27.06.2021 

• Lipiec: 07.07.2021 / 27.07.2021 

• Sierpień: 08.08.2021 / 25.08.2021 

• Wrzesień: 05.09.2021 / 22.09.2021 

  



 

 
  

*Wydział Informatyki i Komunikacji Wizualnej 

Kierunek poziom tryb Limit 
miejsc 

czas 
trwania 

szczegółowe zasady rekrutacyjne 

Grafika studia 
pierwszego 
stopnia - 
licencjat 

stacjonarny   125 3 lata Egzamin w formie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję rekrutacyjną w języku 
polskim w oparciu o przygotowane przez kandydata portfolio (prezentacja prac) zawierające od 
7 do 10 prac graficznych, rysunkowych lub malarskich w preferowanych formatach B2 
(50/70cm) do B1(100/70cm). Prace wykonane „ręcznie” najlepiej przynieść w formie 
analogowej.  
Portfolio może być w formie elektronicznej, nie wymagane jest drukowanie prac. W przypadku 
prezentowania prac w takiej formie preferowany rozmiar pliku: 72 dpi maks. 1920 x 1080 px. 
Kandydat może także zaprezentować animację własnego autorstwa. 
Rozmowa kwalifikacyjna polega na prezentacji, dyskusji i ocenie prac, ma także na celu 
poznanie motywacji i inspiracji kandydata. W trakcie oceny pod uwagę brane będą następujące 
kryteria: poziom artystyczny przedstawionych prac, kreatywność oraz wiedza ogólna. 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 10 pkt. Minimalna liczba punktów 
potrzebna do przyjęcia na studia wynosi 3 pkt. 
 
Termin etapu I - składanie dokumentów rekrutacyjnych (na jego podstawie odbywa się 
zakwalifikowanie do rozmowy z prezentacją portfolio): 
15 stycznia - 8 lipca 2022 roku 
 
Termin etapu II - rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio prac: 
13 - 14 - 15 - 16 lipca 2022 roku w godzinach 9:00 - 19:00. 



 

 
  

niestacjonarny 75 (Każdy Kandydat otrzyma indywidualne zaproszenie z datą i godziną rozmowy), w Poznaniu w 
siedzibie Uczelni. 
 
dodatkowo dla obcokrajowców: 
spełnienie jednego z wymogów potwierdzający znajomość języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 
6 Uchwały Rekrutacyjnej)  
albo  
egzamin weryfikujący poziom języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały Rekrutacyjnej) 
składający się z części pisemnej oraz ustnej 

 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień:26.04.2022 

• Maj: 17.05.2022 

• Czerwiec: 16.06.2022 / 28.06.2022 

• Lipiec: 06.07.2022  

 
Przyjęcie na studia odbywa się zgodnie z zapisami § 8 Uchwały Rekrutacyjnej, a więc na 
podstawie listy rankingowej, której podstawą stworzenia jest wynik rozmów z prezentacja 
portfolio prac autorskich. 
 
Uczelnia zastrzega sobie prawo organizacji tur uzupełniających, w przypadku, gdy limit miejsc 
po pierwszej turze nie zostanie wyczerpany. 
 
Ogłoszenie tury uzupełniającej następuje przez stosowne zarządzenie Rektora opublikowane 
na stronie www Uczelni oraz bip.cdv.pl do dnia 21 lipca 2022 roku. 

Informatyka studia 
pierwszego 
stopnia - 
inżynier 

stacjonarny   100 3,5 roku  wstęp wolny 
 
dodatkowo dla obcokrajowców: 
spełnienie jednego z wymogów potwierdzający znajomość języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 
6 Uchwały Rekrutacyjnej)  
albo  



 

 
  

niestacjonarny 100 4 lata egzamin weryfikujący poziom języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały 
Rekrutacyjnej) składający się z części pisemnej oraz ustnej 
 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień:26.04.2022 

• Maj: 17.05.2022 

• Czerwiec: 16.06.2022 / 28.06.2022 

• Lipiec: 06.07.2022 / 28.07.2022 

• Sierpień: 09.08.2022 / 24.08.2022 

• Wrzesień: 08.09.2022 / 22.09.2022 

Information 
Technology - studia 
w języku angielskim 

studia 
pierwszego 
stopnia - 
inżynier 

stacjonarne 50 3,5 roku spełniony jeden z wymogów potwierdzający znajomość języka angielskiego (zgodnie z § 7 pkt. 
2 Uchwały Rekrutacyjnej)  
albo  
egzamin weryfikujący poziom języka angielskiego (zgodnie z § 7 pkt. 3 Uchwały Rekrutacyjnej) 
składający się z części pisemnej oraz ustnej 

 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień: 26.04.2021 

• Maj: 19.05.2021 

• Czerwiec: 14.06.2021 / 27.06.2021 

• Lipiec: 07.07.2021 / 27.07.2021 

• Sierpień: 08.08.2021 / 25.08.2021 

• Wrzesień: 05.09.2021 / 22.09.2021 

Game Development studia 
pierwszego 
stopnia - 
licencjat 

stacjonarne 50 3 lata wstęp wolny 
 
dodatkowo dla obcokrajowców: 
spełnienie jednego z wymogów potwierdzający znajomość języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 
6 Uchwały Rekrutacyjnej)  
albo  



 

 
  

niestacjonarne 25 egzamin weryfikujący poziom języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały 
Rekrutacyjnej) składający się z części pisemnej oraz ustnej 

 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień:26.04.2022 

• Maj: 17.05.2022 

• Czerwiec: 16.06.2022 / 28.06.2022 

• Lipiec: 06.07.2022 / 28.07.2022 

• Sierpień: 09.08.2022 / 24.08.2022 

• Wrzesień: 08.09.2022 / 22.09.2022 

 
* Zgodnie z przyjętą strategią Collegium Da Vinci od roku akademickiego 2022/2023 planowane jest przekształcenie Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej w 

Wydział Nauk Stosowanych. Przyjęcie na kierunek studiów prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych lub Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej przed ich przekształceniem będzie w pełni skuteczne. 
 
 

  



 

 
  

Załącznik nr 2 do Szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego w Collegium Da Vinci w roku akademickim 2022/2023 
 

Wykaz wymagań i szczegółowych zasad rekrutacyjnych na poszczególne kierunki studiów II stopnia w Collegium Da Vinci w roku akademickim 
2022/2023 

 

1. Na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia w Collegium Da Vinci w roku akademickim 2022/2023 obowiązuje limit miejsc. 
 

*Wydział Nauk Społecznych 

Kierunek poziom tryb limit 
miejsc 

czas 
trwania 

szczegółowe zasady rekrutacyjne 

Marketing 
Internetowy  

studia drugiego 
stopnia - magister 

stacjonarny   25 2 lata wstęp wolny 
 
dodatkowo dla obcokrajowców: 
spełnienie jednego z wymogów potwierdzający znajomość języka polskiego (zgodnie z § 6 
pkt. 6 Uchwały Rekrutacyjnej)  
albo  
egzamin weryfikujący poziom języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały 
Rekrutacyjnej) składający się z części pisemnej oraz ustnej 

 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień:26.04.2021 

• Maj: 17.05.2021 

• Czerwiec: 16.06.2021 / 28.06.2021 

• Lipiec: 4.07.2021 / 28.07.2021 

• Sierpień: 03.08.2021 / 24.08.2021 

• Wrzesień: 5.09.2021 / 22.09.2021 

niestacjonarny 50 



 

 
  

Zarządzanie 
kreatywne 

studia drugiego 
stopnia - magister 

stacjonarny   27 2 lata wstęp wolny 
 
dodatkowo dla obcokrajowców: 
spełnienie jednego z wymogów potwierdzający znajomość języka polskiego (zgodnie z § 6 
pkt. 6 Uchwały Rekrutacyjnej)  
albo  
egzamin weryfikujący poziom języka polskiego (zgodnie z § 6 pkt. 6 Uchwały 
Rekrutacyjnej) składający się z części pisemnej oraz ustnej 

 
Terminy egzaminów: 

• Kwiecień:26.04.2021 

• Maj: 17.05.2021 

• Czerwiec: 16.06.2021 / 28.06.2021 

• Lipiec: 4.07.2021 / 28.07.2021 

• Sierpień: 03.08.2021 / 24.08.2021 

• Wrzesień: 5.09.2021 / 22.09.2021 

niestacjonarny 75 

* Zgodnie z przyjętą strategią Collegium Da Vinci od roku akademickiego 2022/2023 planowane jest przekształcenie Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej w 

Wydział Nauk Stosowanych. Przyjęcie na kierunek studiów prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych lub  Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej przed ich przekształceniem będzie w pełni 

skuteczne. 
 


