


Czym i dla kogo 
jest IT Project 
Management?

IT Project Management to interdyscyplinarne studia o profilu 
praktycznym. Jeśli chcesz łączyć kluczowe kompetencje z za-
kresu zarządzania i projektowania nowych przedsięwzięć biz-
nesowych i gospodarczych – to kierunek dla Ciebie!

Kształcimy specjalistów nowego zarządzania (new management) 

potrafiących łączyć „tradycyjne” kwalifikacje managera czyli umie-

jętności przywódcze, z wiedzą techniczną. Specjaliści tego obszaru 

wykorzystują praktyczną wiedzę informatyczną w biznesie. Nawią-

zują dialog z różnorodnymi specjalistami i działami przedsiębiorstwa, 

kreują sieci współpracy, podnosząc przy tym jakość i efektywność 

organizacji. Ich działania przesądzają o sukcesie przedsiębiorstwa 

i jego konkurencyjności w ciągle zmieniającym się otoczeniu.



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.



IT Project 
Management.
Dlaczego warto?

JEDYNY TAKI KIERUNEK W POZNANIU!
Studia IT Project Management znajdziesz wyłącznie w ofercie  

Collegium Da Vinci.

OGROMNE ZAPOTRZEBOWANIE NA RYNKU PRACY
Zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z obszaru infor-

matycznych technik zarządzania jest ogromne! Z wiedzą zdobytą 

w CDV sprawnie rozpoczniesz swoją drogę zawodową.

LEARNING BY DOING
Wyznajemy zasadę „Learning by doing”! Zajęcia organizowane 

są w formie praktycznych ćwiczeń i warsztatów w małych grupach 

zadaniowych, prowadzonych przez specjalistów i ekspertów, głów-

nie z firm partnerskich Collegium Da Vinci, np. Netguru.

CENIONE W BRANŻY CERTYFIKATY
Na studiach będziesz mieć możliwość zdobycia kompetencji, które 

przygotują Cię do uzyskania profesjonalnych, cenionych w branży 

certyfikatów w zakresie najpopularniejszych metod zarządczych.



DODATKOWE ZAŚWIADCZENIA O NABYCIU KOMPETENCJI  
W TWOIM CV 
Podczas studiów, po ukończeniu konkretnych modułów, oprócz dy-

plomu otrzymasz bezpłatnie zaświadczenia o nabyciu kompetencji 

w ramach wybranych przedmiotów, co poszerzy Twoje CV.

 

DARMOWE OPROGRAMOWANIE
Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania 

Microsoft Office Pro Plus 365. Na uczelni będziesz miał okazję praco-

wać na najnowszych wersjach oprogramowania Adobe czy Smaply.

TO TY WYBIERASZ 10 MODUŁÓW, KTÓRE SĄ WEDŁUG CIEBIE 
NAJCIEKAWSZE!
Możesz wybrać zajęcia z zakresów takich jak m.in.: tworzenie stra-

tegii nowego biznesu, Time management skills, Workflow manage-

ment i innych.

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

studenci opracowują rozwiązania rzeczywistych problemów.



Poznaj najważniejsze 
obszary w programie 
kierunku

podstawy inżynierii 

oprogramowania

nowoczesne 

zarządzanie organizacją

technologie informacyjne 

w zarządzaniu

zagrożenia bezpieczeństwa

metody zarządzania 

projektami

zaawansowane narzędzia 

komunikacji w zarządzaniu

symulacje praktyczne 

przygotowujące do zawodu

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl



PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU IT PROJECT MANAGEMENT

Kierownik projektów IT

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
wykorzystywać skuteczne i praktyczne metody oraz narzędzia zarzą-

dzania projektami w organizacjach, w tym te z zakresu opracowywa-

nia, wdrażania i ewaluacji projektów dotyczących zarządzania oraz IT

profesjonalnego projektowania systemów IT w organizacji, kreowania 

zmian i dostosowywania ich do potrzeb zmieniającego się otoczenia

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
IT project manager 

kierownik projektów IT 

analityk biznesowy 

team leader 

kierownik działu

Średnie zarobki IT project managera wynoszą  
11 630 zł brutto miesięcznie, a kierownika działu IT –  

12 230 zł brutto miesięcznie.
Źródło: wynagrodzenia.pl



CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
jak wykorzystywać najnowocześniejsze techniki 

IT w biznesie

integrować różne kompetencje i nawiązywać skuteczne relacje

komunikować i integrować aspekty informatyczne, techniczne 

i zarządcze w każdej organizacji (w biznesie, administracji, samo-

rządzie terytorialnym, nauce, kulturze i działalności społecznej)

technik prowadzenia skutecznego dialogu na rzecz rozwoju orga-

nizacji (i jej integracji) pomiędzy zespołami o różnych profilach

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
product owner

analityk systemowy

kierownik wdrożeniowy produktów IT

konsultant IT

Średnie zarobki product ownera wynoszą 
11 100 zł brutto miesięcznie!

Źródło: wynagrodzenia.pl

PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU IT PROJECT MANAGEMENT

Software Project Manager



Poznaj 
Jakuba Fiebiga

studenta IT Project Management w Collegium Da Vinci

Dlaczego wybrałeś IT Project  
Management w Collegium Da 
Vinci?
W obecnej pracy uczestniczyłem 

w kilku projektach IT. Zafascyno-

wał mnie proces, dzięki któremu 

czyjaś kreatywna wizja staje się 

imponującym produktem. Zain-

spirowało mnie to do działania 

– pomyślałem, że sam chciał -

bym takie projekty poprowadzić. 

Szukałem uczelni, która pomoże 

mi jak najlepiej rozwinąć umiejęt-

ności zarządzania projektem i zro-

zumieć proces jego realizacji. Wy-

brałem Collegium Da Vinci głównie 

ze względu na zdecydowaną prze-

wagę zajęć praktycznych.



Collegium Da Vinci jest Uczelnią Ludzi Ciekawych. Jakich ludzi 
spotkałeś dotąd na uczelni wśród studentów czy wykładowców?
Spotkałem wielu ciekawych ludzi z różnymi doświadczeniami i pa-

sjami, którymi możemy dzielić się podczas zajęć i po nich. Uwiel-

biam współpracować z moją stałą grupą projektową, ponieważ 

posiadamy wiedzę z różnych dziedzin, co pomaga nam w szybkiej 

realizacji projektu przy świetnej atmosferze. Uzupełniamy się i wza-

jemnie inspirujemy. Do tej pory najbardziej ciekawymi zajęciami 

były zajęcia z Rafałem Gajewskim, w ramach których mogliśmy 

poprowadzić projekt własnej aplikacji od wstępnej specyfikacji 

po budżet i wdrożenie. Dzięki temu mogliśmy przejść przez cały 

proces tworzenia aplikacji.

Który przedmiot na studiach najbardziej Cię ciekawi?
Najbardziej cenię zajęcia praktyczne na różnych „use case”, przy-

padkach użycia pomagających w zarządzaniu projektami. Lubię 

również zajęcia skupiające się na naszych indywidualnych talen-

tach, mocnych stronach i predyspozycjach. Pomagają nam lepiej 

zrozumieć i rozwijać nasze umiejętności, które możemy wykorzy-

stać w przyszłości, i być atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy. 

Co zaskoczyło Cię na studiach? Czego się o sobie dowiedziałeś? 
Pozytywnie zaskoczyły mnie zajęcia praktyczne, w których pra-

cujemy w grupie nad projektem. Możemy się wymieniać swoimi 

doświadczeniami z różnych tematów oraz rozwinąć naszą pracę 

zespołową. Zdobyte umiejętności pomogą nam w prowadzeniu 

projektów w przyszłości w różnych przedsiębiorstwach.



jakub.fiebig.3
kuba_fiebig
jakub-fiebig

Komu poleciłbyś studia na Twoim kierunku?
Studia na kierunku IT Project Management poleciłbym każdemu, 

kto chce rozwinąć się w dziedzinie zarządzania projektem oraz 

zespołem. Pomogą mu w tym setki godzin praktycznych zajęć, 

warsztatów i laboratoriów. Wszystkim przyda się też umiejętność 

tworzenia budżetu lub harmonogramu, wdrożenia rozwiązań czy 

usprawnienia komunikacji w zespole. Wiedza z dziedziny IT nie jest 

konieczna, a kierunek rozwinie umiejętności miękkie oraz podstawy 

techniczne pomocne w pracy Project Managera.

Gdzie widzisz się po studiach, jakie są Twoje marzenia?
Po studiach chciałbym dalej rozwijać swoją wiedzę z zarządzania 

projektami IT. Chciałbym przewodniczyć w projektach innowa-

cyjnych oraz takich, które wspomogą działanie przedsiębiorstwa. 

Marzę o tym, żeby kiedyś otworzyć swoją własną firmę, najle-

piej łączącą branżę IT z moim hobby – auto detailingiem. Marzę, 

by w przyszłości posiadać amerykańskiego klasyka :)



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!



„Kierunek jest skierowany do osób, które są gotowe brać odpo-

wiedzialność za realizację projektów. Pozwala zdobyć konieczne 

umiejętności miękkie, które pozwolą swobodniej komunikować się 

z członkami zespołu, ale również dadzą możliwość poznania narzę-

dzi IT oraz podstaw programowania, co umożliwi bardziej trafne 

szacowanie wymagań na poszczególnych etapach projektu. Widząc 

rozwój IT stwierdzam, iż kierunek jest idealną odpowiedzią na ro-

snące potrzeby rynku w zakresie osób gotowych do łączenia wielu 

aspektów realizacji projektów IT”.

mgr Przemysław Starosta

Właściciel firmy, konsultant, doświadczony trener programowania, 

autor kursów programowania, programista baz danych i procesów 

ETL oraz kierownik projektów IT. Współpracował z takimi firmami 

jak Lidl, GSK, Raben czy Sii. Pasjonat szeroko pojętej nauki oraz pra-

cy z danymi, a prywatnie – podróży i sportu.

POZNAJ 
WYKŁADOWCÓW 
COLLEGIUM DA VINCI



Rafał Gajewski

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami 

developerskimi, prowadzeniu własnego biznesu oraz wytwarzaniu 

produktów IT własnych i klientów. Jest współzałożycielem software 

house’u, a obecnie zarządza portfelem wewnętrznych projektów 

w jednej z czołowych firm z branży e-commerce. 

„Ciekawi mnie łączenie kropek – ludzi z ludźmi, ludzi z projektami. 

Fascynuje mnie to, jakie możliwości daje zarządzanie projektami 

oraz jaką siłą jest IT. Ekscytujące jest też to, że w naszej branży wła-

ściwie nie mamy granic, bo ciągle się rozwijamy. Ludzie są ogromną 

wartością, której często nie doceniamy. Lubię się nimi inspirować, 

obserwować ich, poznawać historie ich sukcesów. Staram się prze-

kazać studentom to, czego mnie brakowało, kiedy szukałem wła-

snej drogi. Czyli ten drogowskaz, pokazujący różne opcje zawodo-

wej drogi, plusy i minusy, ryzyko. Chcę, by rozumieli, że za każdym 

projektem stoją ludzie i to właśnie ludzka współpraca i otwartość 

generują sukces. Jestem kinestetykiem, dlatego na zajęciach wpro-

wadzam wiele elementów praktycznych”.



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


