


Czym i dla kogo 
jest Game 
Development?

Game Development w CDV wyróżnia się praktycznym podej-
ściem do nauki, kładzie nacisk na zdobywanie wiedzy i do-
świadczeń potrzebnych w branży gier. W ramach zajęć, już 
od pierwszego roku studiów, będziesz w zespołach projektować 
i tworzyć prototypy gier, analizować je oraz otrzymywać infor-
macje zwrotne od wykładowców praktyków.

Główne kursy programu wprowadzą Cię w arkana wiedzy Game 

Devu w zakresie projektowania, programowania i tworzenia grafiki. 

CDV oferuje sprzęt komputerowy, profesjonalne oprogramowanie, 

sprzęt VR, drukarkę i skaner 3D. Głównym partnerem edukacyjnym 

jest Unreal Engine – lider wśród profesjonalnych silników do two-

rzenia gier.



JAK ZORGANIZOWANA JEST NAUKA?

Model kształcenia Da Vinci:

PRAKTYCZNOŚĆ
Stawiamy na zastosowanie pozyskanej wiedzy w praktyce jeszcze 

w trakcie studiów. Zajęcia mają formę ćwiczeń, laboratoriów, warsz-

tatów i konwersatoriów. Realizujemy na nich projekty indywidualne 

i zespołowe, m.in. w bliskiej współpracy z firmami partnerskimi.

INDYWIDUALIZACJA
Pozwalamy Ci na daleko posuniętą indywidualizację ścieżki studiów. 

Obok obowiązkowych na danym kierunku bloków zajęć wybierzesz 

samodzielnie szereg modułów, które mogą być związane z kierun-

kiem lub stanowić tzw. moduły międzykierunkowe. Takie rozwiąza-

nie pozwala studiować interdyscyplinarnie.

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
Koncentrujemy się na wykształceniu u studentów kompetencji, 

które powinny cechować pracowników przyszłości. Są to m.in. kre-

atywność, rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne myśle-

nie, przedsiębiorczość czy współpraca zespołowa.



Game Development.
Dlaczego warto?

GAME DEV OD PODSTAW
Zdobędziesz wiedzę na temat filarów branży gier, czyli projektowa-

nia, programowania i tworzenia grafiki gier.

INDYWIDUALIZACJA KSZTAŁCENIA
Dopasuj studia do siebie.  W programie mamy do zaoferowania 

ponad 20 specjalistycznych growych modułów do wyboru.

PROJEKTY ZESPOŁOWE
Praca w Game Devie to praca w teamach. Od pierwszego roku bę-

dziesz tworzył zespoły projektowe, prototypował i tworzył gry.

PARTNERZY 
Głównym partnerem edukacyjnym kierunku jest Unreal Engine. 

Współpracują z nami także m.in. lokalne firmy z branży gier oraz 

PGA (Poznań Game Arena), organizator największych w Polsce tar-

gów gier. 



WYKŁADOWCY PRAKTYCY 
Nasi wykładowcy to głównie praktycy – z bogatym doświadczeniem 

i pasją do tworzenia gier.  

OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT
Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania 

Microsoft Office Pro Plus 365. Posiadamy sprzęt komputerowy, pro-

fesjonalne oprogramowanie, sprzęt VR, drukarkę i skaner 3D. 

SPOTKANIA Z FIRMAMI Z BRANŻY GIER W RAMACH CYKLU
„INTERAKCJE”
Przynajmniej raz w miesiącu – już od pięciu lat! – organizujemy spo-

tkania z firmami z branży gier w ramach cyklu „Interakcje”. Gościli 

u nas Robot Gentleman, 11 bit Studio, HTC, Mikołaj „Sos” Kamiński 

i wielu innych.

DYPLOMOWE PRACE PROJEKTOWE
Praca dyplomowa to projekt, często zespołowy, podczas którego 

opracowujesz rozwiązania rzeczywistych problemów.



Poznaj najważniejsze 
obszary w programie 
kierunku

media i grafika gier 

warsztat projektanta gier

programowanie gier

 

efekty audiowizualne 

w grach

komunikowanie 

w mediach interaktywnych

przedsiębiorczość 

i rynek gier 

projektowanie 

doświadczeń AR/VR

projektowanie gier 

na urządzenia przenośne i sieciowe

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl



PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU GAME DEVELOPMENT

Projektowanie gier

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
projektować poziomy

(level design)

projektować mechaniki 

projektować fabułę, 

narrację (storytelling)

projektować dialogi

testować gry

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
game designer

level designer

gameplay designer

content creator

narrative designer 

scenarzysta gier

UX designer

tester gier

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
programować mechaniki gier 

i narzędzia tworzące gry

programować AI 

(sztuczną inteligencję) 

i sieci w grach

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
Unity/Unreal Engine developer

gameplay programmer

programista C++/C# 

game server developer

AI programmer

Programowanie gier



CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
tworzyć grafikę 3D/2D do gier 

modelować i tworzyć postaci 

tworzyć efekty wizualne i świetlne 

animować gry

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
2D/3D animator

2D/3D game artist

2D/3D graphic designer

character artist

VFX artist

Zarobki projektanta gier wynoszą do 
12 000 zł brutto miesięcznie.

Źródło: gowork.pl

PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU GAME DEVELOPMENT

Grafik gier



Poznaj 
Edytę Janicką

studentkę kierunku informatyka, członkinię koła naukowego Game Wizards

Dlaczego wybrałaś informatykę 
w Collegium Da Vinci?
Pasjonuję się grami, od kiedy tyl-

ko pamiętam. Z początku jedynie 

grałam i czerpałam z tego radość, 

ale z czasem moje dociekania się-

gały coraz głębiej. Teraz nie chcę 

być już tylko konsumentką. Chcia-

łabym tę samą radość i satysfak-

cję przekazywać nowym pokole-

niom graczy. Wybrałam Collegium 

Da Vinci dlatego, że była to jedyna 

uczelnia wyższa w tej części Pol-

ski, która przekazuje praktyczną 

wiedzę o tworzeniu gier. Ważny 

był też dla mnie fakt, że w CDV 

wszystkie mniejszości są mile wi-

dziane, między innymi właśnie ko-

biety w branży IT.



Collegium Da Vinci jest Uczelnią Ludzi Ciekawych. Jakich ludzi 
spotkałaś dotąd na uczelni wśród studentów czy wykładowców?
Poznałam całą masę ciekawych osób na tej uczelni, w szczególności 

na moim kierunku. W czasie naszych studiów razem odkryłam ich 

niecodzienne zainteresowania. Co chwilę dowiaduję się o nich nie-

samowitych rzeczy; ktoś zajmuje się aktorstwem, jedna dziewczyna 

wręcz zawodowo tworzy cosplay, a pewna osoba tworzy grę retro 

na przenośną konsolę Gameboy z ubiegłego wieku!

Który przedmiot na studiach najbardziej Cię ciekawi?
Najbardziej ciekawią mnie zajęcia z projektów zespołowych prowa-

dzone przez absolwenta CDV – Dawida Matuszewskiego. Tutaj każdy 

student może się wykazać w dziedzinie, z którą wiąże przyszłość: czy 

to design gier, programowanie czy grafika. Ponadto ćwiczymy też 

wtedy pracę zespołową i komunikację między członkami zespołów.

Co zaskoczyło Cię na studiach? Czego się o sobie dowiedziałaś? 
Wybrałam ten kierunek z zamiarem zostania programistką gier, jed-

nak w czasie pierwszego semestru, kiedy doświadczyłam tworzenia 

gier od środka, zmieniłam swoją ścieżkę kariery na design. Projek-

towanie innowacyjnych rozwiązań, rozpisywanie fabuły  czy bezpo-

średni wpływ na emocje gracza dużo bardziej mi odpowiadał. Bardzo 

miło wspominam fakt, że wykładowcom to  ogóle nie przeszkadzało, 

a wręcz przeciwnie – zachęcali nas do znalezienia dziedziny, która in-

teresowała nas najbardziej.



senterri.itch.io
edyta-janicka

Gdzie widzisz się po studiach, jakie są Twoje marzenia?
Chciałabym pracować w dużym studio, być może za granicą. 

Ale nawet wtedy będę tworzyć własne tytuły na boku i czekać 

na odpowiedni moment, żeby stworzyć własną firmę i wejść z nimi 

na rynek. Myślę, że moja przygoda w Collegium Da Vinci nie skończy 

się tylko na pracy inżynierskiej, ale postanowię podjąć tutaj naukę 

na studiach drugiego stopnia.  

Komu poleciłabyś studia na Twoim kierunku?
Myślę, że wszystkim tym, którzy chcieliby tworzyć gry. Zdecydo-

wanie polecam ten kierunek osobom, którym zależy na podejściu 

praktycznym. Ponadto istnieje podział na szeroki zakres modułów, 

spośród których można wybierać te szczególnie interesujące. Za-

równo graficy, designerzy, jak i programiści znajdą tu coś dla siebie.



Umów się na spotkanie z Aniołem CDV (opiekunem studenta),  
który zaznajomi Cię z uczelnią i odpowie na wszystkie pytania,  

w tym o możliwości dofinansowania studiów, np. w formie stypendium.

Masz orzeczenie o niepełnosprawności?
Nasza uczelnia jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnospraw-

nością. Wspieramy studentów i doradzamy, w jaki sposób pozyskać 

dodatkowe środki na naukę. 

Skontaktuj się z pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnością:

CHCESZ DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ?

rekrutacja@cdv.pl
collegiumdavinci

collegium_da_vinci
collegium-da-vinci

cdv.pl

UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY 10, 61–719 POZNAŃ

studia I stopnia: 

 697 690 034
 667 520 739

studia II stopnia: 

 697 230 138

PARTNERZY 
KIERUNKU

pelnomocnik.niepelnosprawni@cdv.pl697 694 906

Anioł CDVaniol@cdv.pl697 690 588



PAMIĘTAJ, ŻE... U NAS SPRAWDZISZ 
SWOJE MOCNE STRONY!

Wzorem Uniwersytetów Oxford i Cambridge realizujemy 
program tutoringu.
Na pierwszym roku studiów: 
Wykonasz bezpłatnie badanie Gallupa – Clifton StrengthsFinder® 

oraz test Insightful Profiler™ – sprawdzisz, kim możesz być w przy-

szłości. O wynikach porozmawiasz ze specjalistą.

Weźmiesz udział w ciekawych spotkaniach indywidualnych oraz 

grupowych ze swoim tutorem.

Biuro Karier CDV pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk  

u naszych partnerów oraz w zdobyciu pracy po ukończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium 

socjalnego lub stypendium Rektora. Sprawdź szczegóły na cdv.pl. 

Program Erasmus+ umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich 

uczelniach w Europie.

W Collegium Da Vinci nie ma tzw. progów. 
Nie jest ważne, jakie przedmioty wybrałeś na maturze!



„Projektowanie gier to fascynująca i coraz bardziej dominująca bran-

ża. W CDV oferujemy szeroki wachlarz interdyscyplinarnych i spe-

cjalistycznych kursów o charakterze warsztatowym, często prowa-

dzonych przez lokalnych praktyków branży gier. Koncentrujemy się 

na wymaganiach rynku pracy i najnowszych trendach technologicz-

nych. Jesteśmy praktyczni i skupieni na przygotowaniu naszych absol-

wentów na największe wyzwania. To nauka, rozwój i świetna zabawa”.

mgr Jarosław Kowalczyk

Dyrektor artystyczny z wieloletnim stażem w branży gier kompu-

terowych w Stanach Zjednoczonych. Pracował między innymi nad 

światowymi hitami gier: Medal of Honor i Call of Duty. Jego doświad-

czenie i zainteresowania obejmują szeroki zakres produkcji gier, 

a w szczególności sztukę graficzną do gier, organizację pracy zespo-

łowej oraz systemy produkcyjne. Jego zainteresowania i pasje obej-

mują także koncepty graficzne do gier, projektowanie gier (game 

design), psychologię gier i gracza, socjologię, kulturoznawstwo oraz 

praktyczne zastosowanie grywalizacji w edukacji. Zarządzał i prowa-

dził zajęcia na wydział Game Art and Design w Art Institute w Los 

Angeles. Jego najlepsi studenci pracują obecnie w najbardziej reno-

mowanych firmach gier komputerowych takich jak Blizzard, Infinity 

Ward, Treyarch oraz Electronic Arts.

POZNAJ 
WYKŁADOWCÓW 
COLLEGIUM DA VINCI



mgr inż. Dawid Matuszewski

Ukończył studia I stopnia na kierunku Informatyka wraz ze specja-

lizacją projektowanie gier na Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz 

zarządzanie kreatywne II stopnia. Programista C# z dwuletnim 

doświadczeniem przy tworzeniu gier. W większości pracuje w sil-

niku Unity3D na wysokim poziomie zaawansowania. Najbardziej 

interesuje się programowaniem i implementowaniem mechanik 

rozgrywki. Zajmuje się organizowaniem wszelkich wydarzeń zwią-

zanych z grami oraz game devem. Wraz z kołem naukowym oraz 

uczelnią Collegium Da Vinci zorganizował GameJam (24-godzinny 

maraton tworzenia gier). 

„Moim największym zainteresowaniem są gry cyfrowe i planszowe 

oraz programowanie. Właśnie dlatego założyłem Koło Naukowe 

»GameWizards« na uczelni Collegium Da Vinci. Pomagam studen-

tom rozwijać umiejętności tworzenia gier, asystuję przy projektach, 

prowadzę dodatkowe wykłady oraz warsztaty, organizuję spotkania 

z ciekawymi ludźmi – jednym słowem jest to miejsce, aby zrzeszyć 

społeczność studencką, razem pracować i się uczyć”.



rekrutacja@cdv.pl

collegiumdavinci

collegium_da_vinci

collegium-da-vinci

cdv.pl

COLLEGIUM DA VINCI

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61–719 Poznań

studia I stopnia

         697 690 034

         667 520 739

studia II stopnia

         697 230 138


