


Czym i dla kogo 
jest informatyka?

Informatyka w CDV to studia nastawione na przekazywanie 
praktycznych umiejętności. Przekazujemy wyłącznie aktualną 
wiedzę i najnowsze rozwiązania. Blisko współpracujemy z wie-
loma znaczącymi firmami z branży IT, m.in. z Trecom, Whalla 
Labs czy Netguru.

Kształcimy informatyków z tytułem inżyniera, czyli osoby, które 

tworzą, rozwijają, implementują (stosują) technologie, na których 

bazuje współczesny świat. Przygotowujemy do pracy specjalistów 

niezbędnych na rynku, ale również świadomych użytkowników, od-

biorców technologii informatycznych i informacyjnych.



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.



Informatyka.
Dlaczego warto?

TYTUŁ INŻYNIERA
Po ukończeniu studiów otrzymasz dyplom inżyniera.

DWUJĘZYCZNOŚĆ
Studia są realizowane w języku polskim oraz niezależnie w takiej 

samej formie w języku angielskim. Moduły w języku angielskim 

pojawiają się również na studiach w języku polskim.

MINIMUM MATEMATYKI I FIZYKI
Zajęcia z matematyki i fizyki ograniczyliśmy do minimum niezbęd-

nego do zrozumienia zagadnień informatycznych.

PROJEKTY ZESPOŁOWE
Nauka obejmuje projekty zespołowe i rozwiązywanie, wspólnie  

z praktykami, konkretnych i rzeczywistych zagadnień (case studies).



ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU SIECIOWEGO
Ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu sieciowego pozwalają na kon-

figurowanie np. tras przesyłania pakietów. Ćwiczenia z nowocze-

snych urządzeń i technologii sieciowych odbywają się w laborato-

rium firmy Trecom.

BEZPŁATNE OPROGRAMOWANIE
Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania  

Microsoft Office Pro Plus 365.

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA
87% zajęć ma charakter praktyczny i warsztatowy – polegają one  

na pracy zespołowej nad wspólnym projektem.

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

opracowujesz rozwiązania rzeczywistych problemów.



Poznaj najważniejsze 
obszary w programie 
kierunku

podstawy 

programowania 

algorytmy 

i struktury danych

systemy operacyjne 

sztuczna inteligencja

tworzenie gier

programowanie 

obiektowe

sieci komputerowe 

IoT i Cloud Computing

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl



PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU INFORMATYKA

Aplikacje internetowe i mobilne
CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
projektować interfejsy graficzne i strony www

zaawansowanego programowania obiektowego

projektować aplikacje internetowe

wykorzystywać rozwiązania chmury w projektowaniu aplikacji 

webowych

tworzyć aplikacje za pomocą frameworka, tworzyć wzorzec MVC

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
programista

projektant interfejsów graficznych i stron www

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
konfigurować środowisko rozwiązań w chmurze

wdrażać zasoby Compute Engine, Google Kubernetes Engine, 

Cloud Run oraz Cloud Functions i zarządzać nimi

wdrażać zasoby przechowujące dane i zasoby sieciowe 

i zarządzać nimi

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
programista rozwiązań chmurowych

Cloud Engineer



CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
zarządzać sieciami bezprzewodowymi

podstaw sieci i bezpieczeństwa sieciowego w systemach

podstaw systemów serwerowych

zajmować się bezpieczeństwem systemów operacyjnych

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
administrator systemów IT

projektant infrastruktury IT

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce na stanowisku tester 
oprogramowania (software tester) wynosi 8100 zł brutto 

miesięcznie, natomiast programisty developera 
10 000 zł brutto miesięcznie.

Źródło: pracuj.pl

PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU INFORMATYKA

Sieci komputerowe



Poznaj 
Oskara Legnera

studenta informatyki w Collegium Da Vinci

Dlaczego wybrałeś informatykę 
w Collegium Da Vinci?
Informatyka była dla mnie natu-

ralnym wyborem od momentu, 

gdy w połowie liceum mój przy-

jaciel Wojciech Nadolski przybli-

żył mi magię programowania. 

Po zdaniu matury  ruszyłem na je

dną z czołowych polskich uczelni, 

ale moje oczekiwania zderzy-

ły się z szarą rzeczywistością – 

na uczelni nie otrzymywałem po-

trzebnego i obiecanego wspar-

cia. CDV zostało mi podsunięte 

przez człowieka, który zasługuje 

na miano mojego tutora. Dzięki, 

Wojtek! 

Collegium Da Vinci jest Uczelnią 
Ludzi Ciekawych. Jakich ludzi 
spotkałeś dotąd na uczelni wśród 
studentów czy wykładowców?



Poznałem paczkę kumpli, z którymi się trzymam, a także ludzi, 

którzy wielokrotnie  popychali mnie do angażowania się w różno-

rodne eventy. Jest wśród nich np. Magdalena Ignaczak – kierownik 

Centrum Praktyczności, która dba o odnalezienie się studentów 

na rynku pracy. Kamila Stachowiak to studentka, która pojawia się 

dosłownie wszędzie, motywując do działania swoją aktywnością 

i sukcesami. Wykładowca Krzysztof „Khaki” Baranowski jest chodzą-

cym człowiekieminicjatywą, dzielimy też pasję do gier RPG. 

Który przedmiot na studiach najbardziej Cię ciekawi? 
Obecnie jest to z pewnością przedmiot programowalne układy cyfro-

we. Jednym słowem – Arduino! Fascynuje mnie, jak świat programo-

wania może przenikać się ze światem realnym, wpływając na siebie 

wzajemnie. Niezwykle pozytywnie zaskoczyły mnie również zajęcia 

z modelowania 3D – artystyczna część mojej duszy jest urzeczona. 

Cieszę się, że uczelnia wspiera możliwość wielotorowego rozwoju. 

Co zaskoczyło Cię na studiach? Czego się o sobie dowiedziałeś?
Zdecydowanie bardziej doceniłem prawą półkulę mózgu! Uczel-

nia jest przepełniona kreatywnością i to się odczuwa. Obcowanie 

ze sztuką na każdym kroku wznieca we mnie chęci do rozwijania się 

w dziedzinach muzyki, sztuki, pisania czy teatru. Z kolei uczelnia-

ny wakacyjny kurs Innowacyjny Manager popchnął mnie również 

do zapoznania się z technikami zarządzania i pozwolił zrozumieć, 

jak dobrze się czuję w zadaniach opartych na komunikacji. 



neologysm

Komu poleciłbyś studia na informatyce? 
Zdecydowanie każdemu, kto czuje w sobie pasję do tworzenia 

i współpracy. To właśnie tym programowanie jest przede wszyst-

kim: budowaniem rozwiązań z mniejszych elementów i  pracą ze-

społową. Języki programowania, biblioteki, środowiska, edytory 

kodu i cała reszta to jedynie narzędzia. Ich nauka to długi i wy-

magający wytrwałości krok pośredni – otwierający jednak świat 

kompletnie nowych możliwości. Jeśli tego właśnie poszukujesz, 

to jest to miejsce idealne dla Ciebie. 

Gdzie widzisz się po studiach, jakie są Twoje marzenia?
Aktualnie pracuję jako Fullstack Developer (Elixir + React) i świet-

nie się w tym czuję. Jeszcze bardziej kręcą mnie dziedziny IT opie-

rające się na dużo głębszym poziomie  zrozumienia oprogramo-

wania, m.in. IoT (internet rzeczy), tematyka Smart Devices, AI 

czy też CyberSecurity. Dokładnie w tych obszarach widzę siebie 

w ciągu najbliższych kilku lat.



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!



„Informatyka jest dla mnie wielką pasją, nowoczesnym narzędziem do roz-

wiązywania istniejących problemów i twórczego otwierania nowych per-

spektyw. Ta pasja to niezliczone godziny pracy, która przynosi wyniki i daje 

wiele radości. Kiedyś cieszyło mnie pisanie programów, które mogły wyrę-

czyć mnie w wykonywaniu obliczeń, później – aplikacji, które mogły wspo-

magać działanie przedsiębiorstw, aż wreszcie – rozwijanie kompleksowych 

metod zarządzania projektami informatycznymi. We wszystkich aspektach 

informatyki, takich jak tworzenie aplikacji internetowych, projektowa-

nie gier komputerowych, modelowanie danych, analiza obiektów 3D czy 

sztuczna inteligencja, zwracamy uwagę studentów na wdrażanie prostych 

zasad: »bądź otwarty na nowe umiejętności, poznawaj nowe narzędzia«, 

»myśl algorytmicznie, identyfikuj problemy, świadomie wykorzystuj meto-

dy i narzędzia informatyczne«, »projektując rozwiązania problemów bądź 

kreatywny, korzystaj z nowej wiedzy i narzędzi, pytaj i szukaj odpowiedzi«, 

»rozważ własne pomysły, wnioskuj racjonalnie«. Nauka informatyki w CDV 

staje się dzięki temu ciekawa i przyjemna, a przy tym dostarcza satysfakcji 

z przygotowania do pracy w branży”.

prof. Jerzy Weres

Absolwent Politechniki Poznańskiej, stopnie naukowe i tytuł profe-

sora uzyskał w obszarze matematycznego i komputerowego mode-

lowania systemów empirycznych. Jego zainteresowania badawcze 

dotyczą nowoczesnych technologii wytwarzania oprogramowania, 

modelowania dziedziny biznesowej, zarządzania projektami infor-

matycznymi, Internetu semantycznego, algorytmów numerycznych 

do rozwiązywania zagadnień odwrotnych, modelowania 3D.

POZNAJ 
WYKŁADOWCÓW 
COLLEGIUM DA VINCI



dr inż. Adam Czajka

Pełni funkcję CTO (Chief Technology Officer) w niemieckiej firmie 

di Support GmbH (Frankfurt, Niemcy) oraz Dyrektora Zarządza-

jącego w polskim oddziale software’owym tejże firmy. Brał udział 

w tworzeniu systemu rejestracji ruchu oka człowieka szwedzkiej fir-

my Permobil Meditech AB (Sundsvall, Szwecja) oraz systemu bada-

nia oglądalności wytworzonego przez niemiecką firmę MediaScore 

GmbH (Kolonia, Niemcy). 

„Informatyka jest dziedziną, która nieubłaganie wkracza w kolejne 

obszary naszego życia. Do niedawna najważniejsze były komputery. 

Dzisiaj telefony, zegarki czy szczoteczki do zębów posiadają wbudo-

wane mikroprocesory. Programowanie tych urządzeń oraz stwo-

rzenie ich globalnej, inteligentnej sieci to przyszłość, której trudno 

będzie uniknąć. Jako wykładowca CDV, a jednocześnie człowiek biz-

nesu, staram się przekazywać nie tylko wiedzę, ale także dzielić się 

swoim doświadczeniem wynikającym z tworzonych projektów oraz 

współpracy z dużymi firmami z Niemiec i Japonii. Szybka reakcja 

na zmieniające się potrzeby rynku była zawsze domeną CDV. Uczel-

nia kładzie duży nacisk na praktykę. Zajęcia prowadzą specjaliści 

z różnych dziedzin, którzy omawiają zagadnienia realizowane przez 

nich na co dzień w pracy zawodowej. Dzięki temu wykłady nie 

są nudne, a ćwiczenia pozwalają rozwijać samodzielność i kreatyw-

ność. Taki sposób realizacji zajęć oznacza również dobre przygoto-

wanie studentów do wymagań stawianych przez współczesne firmy 

informatyczne. Dzisiaj przyszłość należy do ludzi odważnych, którzy 

nie boją się podejmować nowych wyzwań, którzy gotowi są realizo-

wać swoje najskrytsze marzenia”.



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


