


Czym i dla kogo 
jest grafika?

Grafika w CDV w unikalny sposób łączy naukę projektowania, 
opartą na nowoczesnych programach graficznych, z tradycyj-
nymi kompetencjami plastycznymi (malarstwem, rysunkiem, 
rzeźbą) oraz artystycznym spojrzeniem na świat.

Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie praktycznego przygoto-

wania do samodzielnej pracy grafika i grafika animatora. Program 

studiów zawiera przede wszystkim zajęcia warsztatowe prowa-

dzone przez praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym 

i dydaktycznym. Znajomość i umiejętność projektowania grafiki 2D 

oraz 3D, w tym animacji graficznej i filmu animowanego, nabędziesz 

w ramach realizacji zadań w różnych środowiskach, z użyciem róż-

norodnych specjalistycznych narzędzi, także z wykorzystaniem 

technologii informatycznych.



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.



Grafika.
Dlaczego warto?

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA
75% zajęć studiów graficznych ma charakter czysto praktyczny. 

Wiedzę i doświadczenie zdobywasz podczas warsztatów, ćwiczeń, 

praktyk i plenerów.

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI
W ramach projektów realizowanych w czasie studiów graficznych 

w CDV odpowiadasz na realne potrzeby firm i instytucji, z którymi 

na co dzień współpracuje uczelnia.

PRACOWNIE I LABORATORIA
Masz do dyspozycji w pełni wyposażone pracownie, a także labora-

toria komputerowe z najnowszym oprogramowaniem graficznym. 

WYKŁADOWCY PRAKTYCY
Na studiach graficznych w CDV uczą Cię uznani artyści i dydaktycy 

z bogatym dorobkiem artystycznym.



PRACOWNIE WIZYTUJĄCE
W ramach wyjątkowych pracowni wizytujących weźmiesz udział 

w specjalnych zajęciach prowadzonych przez znanych artystów, 

designerów, grafików i wykładowców.

DARMOWE OPROGRAMOWANIE
Jako student CDV otrzymujesz bezpłatnie pakiet oprogramowania 

Microsoft Office ProPlus 365, a w pracowniach komputerowych bę-

dziesz używać najnowszych wersji oprogramowania Adobe.

WYSTAWY PRAC STUDENTÓW
Na uczelni organizowane są regularne wystawy prac studentów, 

projekcje zrealizowanych filmów animowanych, ekspozycje grafiki, 

malarstwa, obiektów przestrzennych. 

TO TY WYBIERASZ 10 MODUŁÓW, KTÓRE SĄ WEDŁUG CIEBIE 
NAJCIEKAWSZE!
Możesz wybrać zajęcia między innymi z zakresu: modelowania 3D, ani-

macji, infografiki i identyfikacji wizualnej, liternictwa czy concept art.



Poznaj najważniejsze 
obszary w programie 
kierunku

kompozycja i typografia

animacja komputerowa

rzeźba, malarstwo, rysunek

film animowany i animacja 

graficzna

plakat i ilustracja

podstawy fotografii 

i fotografia reklamowa

infografika i identyfikacja 

wizualna

interface design

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl



PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU GRAFIKA

Animacja i grafika interaktywna

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
robić filmy różnymi technikami

przygotowywać animacje graficzne

opracowywać publikacje multimedialne

przygotowywać dynamiczne infografiki

tworzyć animacje interaktywne

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
specjalista ds. komunikacji wizualnej

designer 3D

art director

web designer

specjalista ds. animacji

projektant gier komputerowych



CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
projektować plakaty i ilustracje wydawnicze

wykonywać skład materiałów drukowanych, np. książek, czasopism

przygotowywać publikacje do druku (DTP)

przygotowywać kompleksowo identyfikację wizualną firmy 

lub marki (w tym brandbook)

opracujesz autorski krój pisma

spróbujesz sił w fotografii

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
grafik kreatywny

specjalista ds. komunikacji wizualnej

specjalista ds. DTP

art director

web designer

ilustrator

Przeciętne wynagrodzenie na stanowisku grafika wynosi 
6000 zł brutto miesięcznie, a grafika 3D –  

6200 zł brutto miesięcznie.
Źródło: pracuj.pl

PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU GRAFIKA

Grafika wydawniczo-reklamowa



Poznaj 
Julię Bardziejewską

studentkę grafiki w Collegium Da Vinci

Dlaczego w ybrałaś graf ikę 
w Collegium Da Vinci?
Grafikę wybrałam przede wszyst-

kim ze względu na profesorów, 

którzy wykładają na naszej uczel-

ni. Sztuka, a w szczególności gra-

fika, to moja pasja, wręcz obse-

sja! Możliwość rozwijania się pod 

okiem tak wybitnych osób zawsze 

była dla mnie motywacją do stu-

diowania. W zawodzie kreatyw-

nym wymiana myśli i dyskusja są 

bardzo ważne, dlatego cieszę się, 

że uczę się od ludzi, których twór-

czość zawsze podziwiałam. 

Collegium Da Vinci jest Uczel-
nią Ludzi Ciekawych. Jakich lu-
dzi spotkałaś dotąd na uczelni 
wśród studentów czy wykła-
dowców?



Na pewno spotykam ludzi… ciekawych. Trudno byłoby uogólnić taki 

kalejdoskop charakterów. Najbardziej wybijają się osoby z pasją, 

które codziennie robią to, co lubią, zarówno studenci, jak wykła-

dowcy. Widzę wokół siebie dużo determinacji i życzliwości. Za każdą 

osobą, która ma zły dzień, stoi dziesięć innych, które ją wspierają. 

Wszyscy mają własne spojrzenie na grafikę, które uzupełniają za-

interesowaniami, z czego wychodzą ciekawe projekty i rozmowy. 

Który przedmiot na studiach najbardziej Cię ciekawi?
Trudno wybrać jeden przedmiot, bo każdy temat jest studnią in-

spiracji. Ostatnio najbardziej interesuje mnie liternictwo. Na nim 

nie tylko projektuję własny krój pisma, ale też obserwuję, jak naj-

mniejsza zmiana proporcji litery wpływa na charakter jej przekazu. 

Każde pociągnięcie i łuk opowiada inną historię, a na koniec układa 

się w piękną całość. Na co dzień jako grafik dużo pracuję ze słowem, 

dlatego typografia jest ogromnie ważnym i ciekawym narzędziem 

jego ilustracji.

Co zaskoczyło Cię na studiach? Czego się o sobie dowiedziałaś?
Po paru latach studiowania zrozumiałam, jak bardzo kocham stu-

diować grafikę. Zaskoczyło mnie to, jak każde – nawet najmniejsze 

– doświadczenie spoza uczelni, wzbogaca moje projektowanie. Do-

wiedziałam się, że to ciekawość świata jest moim głównym moto-

rem napędowym. Samo uczęszczanie na zajęcia nie jest wystarcza-

jące, każdy wykład, konkurs, wystawa, książka czy podróż sprawiły, 

że moje prace stają się ciekawsze. A nic nie motywuje mnie tak, jak 

ciekawy projekt i okazja do rozwoju.

 



Komu poleciłabyś studia na Twoim kierunku?
Każdemu, kto czuje się gotowy do ciężkiej pracy, ma w sobie dużo 

motywacji i ciekawości. Możliwe, że motywuje Cię kariera, lubisz 

rysować albo nie wiesz, co dalej, i chcesz spróbować czegoś nowego 

– ważne, żeby była to Twoja decyzja i Twoja potrzeba. Jeżeli chcesz 

się rozwijać i wiesz, że grafika sprawia Ci frajdę, to ten kierunek jest 

na pewno dla Ciebie.

Gdzie widzisz się po studiach, jakie są Twoje marzenia?
Marzę, by zostać rozpoznawalną polską graficzką/ilustratorką. 

To otworzyłoby mi dużo możliwości współpracy, ale też dałoby  

okazję do pracowania z pasji, a nie z przymusu. Na początek chcia-

łabym uczyć się tyle, ile mogę, studiować za granicą i rozwijać swój 

styl. Zawsze zakochana byłam w polskim stylu projektowania. Ar-

tyści polskiej szkoły plakatu i ilustracji są dla mnie ciągłym źródłem 

inspiracji. Byłabym bardzo dumna, gdybym 

swoją twórczością mogła reprezento-

wać nasz dorobek artystyczny.

julka_bardziejewska
julkabardziejewska



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!



„W CDV prowadzę zajęcia w Pracowni Animacji Graficznej, gdzie roz-

poznajemy ze studentami osobiste preferencje w dziedzinie anima-

cji. Próbujemy różnych technik, narzędzi oraz łączenia i tworzenia 

nowatorskich rozwiązań, które nigdy wcześniej nie zaistniały. Poru-

szamy się po obszarach animacji rysunkowej poprzez stop-motion, 

animacje wektorowe, compositing, rysowanie storyboardu, concept 

art, a kończymy na animacji generowanej, choćby tej w programach 

do 3D. Tworzymy takie formy filmowe, jak teledyski, mikroanima-

cje, krótkie realizacje związane z kampaniami społecznymi, rekla-

my produktów dla firm i organizacji współpracujących z Pracownią. 

Ważnym elementem moich zajęć są też regularne spotkania z eks-

pertami z branży. Zapraszam profesjonalistów z największych stu-

diów w Polsce i Europie. Studenci mogą zajść tak samo daleko, idąc 

ich tropem. To działa, gdyż coraz częściej zapraszanymi ekspertami 

są  absolwenci CDV sprzed kilku lat”.

dr hab. Wojciech A. Hoffmann

Reżyser filmów animowanych i teledysków, twórca audioartowy. 

Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dyrektor projektu 

Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku w Poznaniu. Kilku-

krotny stypendysta MKiDN oraz programu NCK Młoda Polska i Real 

Ideas Studio podczas 61. Festiwalu Filmowego w Cannes. Twórca 

autorskich technik animacji. Wyróżniony na Międzynarodowym 

Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR i zwycięzca w du-

ecie Red Girl Award 48h 3D Jam podczas 14. Międzynarodowego 

Festiwalu Filmów Trikowych i Animowanych w Stuttgarcie. Prowadzi 

również Pracownię Interfejsu Graficznego na Uniwersytecie Arty-

stycznym w Poznaniu. Prywatnie gracz frisbee ultimate.

POZNAJ 
WYKŁADOWCÓW 
COLLEGIUM DA VINCI



mgr Grzegorz Myćka

Doktorant na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwer-

sytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się grafiką warsztato-

wą i projektową, ilustracją oraz krótkimi formami animowanymi. 

Otrzymał wiele nagród na międzynarodowych i krajowych kon-

kursach z zakresu plakatu, ilustracji i filmu animowanego, takich 

jak m.in. złoty medal na Międzynarodowej Wystawie „Satyrykon” 

w Legnicy, brązowy medal na Międzynarodowym Triennale 

Plakatu w Toyamie w Japonii, nagroda specjalna na Międzynaro-

dowym Triennale Plakatu w Trnavie na Słowacji. Uczestnik wielu 

międzynarodowych wystaw, m.in. Biennale del Cartel w Bolivii, 

Taiwan International Graphic Design Award, Trnava Poster Triennale, 

Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Biennale Plakatu 

Polskiego w Katowicach, Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatral-

nego w Rzeszowie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Falun. Lau-

reat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 

roku. Współtworzy grupę artystyczno-projektową BiG POSTER, któ-

ra zajmuje się m.in. prowadzeniem warsztatów z tworzenia plakatu 

czy wydawaniem czasopisma BiG Poster Zin. Członek kolektywu 

ilustratorów z Poznania ILU NAS JEST.

„Kierunek grafika daje kompleksową wiedzę i umiejętności, wykra-

czając poza szeroko pojmowane projektowanie graficzne. Dzięki 

kadrze dydaktycznej, która składa się z ludzi będących aktywny-

mi twórcami, projektantami i specjalistami w swoich dziedzinach, 

studenci poznają bardzo praktyczny aspekt zadań współczesnego 

grafika. Przygotowują np. kompleksowe materiały do kampanii re-

klamowych i społecznych, opracowują plakaty komentujące bieżące 

wydarzenia, tworzą ilustracje do książek czy artykułów oraz anima-

cje 2D i 3D, opracowują całe wydawnictwa czy infografiki. Studenci 

uczą się obsługi programów graficznych do zaawansowanej obrób-

ki obrazu oraz korzystania z profesjonalnego sprzętu fotograficz-

nego i filmowego. Poznają również techniki malarsko-rysunkowe. 

To wszystko uzupełnione jest wiedzą z zakresu historii czy teorii 

sztuki. Do zobaczenia na zajęciach!”.



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


