Czym i dla kogo
jest kreatywna
produkcja wideo?

Stań za kamerą w roli koordynatora i organizatora pracy nad filmem lub reklamą! Dowiedz się, jakie są etapy produkcji filmowej
i telewizyjnej oraz jak powstaje produkt wideo – od scenariusza
poprzez realizację zdjęć aż po postprodukcję.
Zapoznamy Cię z marketingiem wideo z wykorzystaniem takich
platform jak YouTube, Facebook czy Instagram. Przeprowadzimy Cię
przez wszystkie etapy realizacji wideo: począwszy od developmentu
przez kreację, realizację aż do skutecznej sprzedaży projektu. W zawodzie producenta ważne są również kontakty ze scenarzystami,
reżyserami, aktorami, dziennikarzami, realizatorami zdjęć i dźwięku, scenografami i montażystami. W CDV dowiesz się, na czym polega specyfika pracy każdej osoby obecnej na planie filmowym.

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, warsztatów 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 kierunkiem lub stanowić tzw. moduły międzykierunkowe. Takie rozwiązanie pozwala studiować interdyscyplinarnie.
KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
Koncentrujemy się na wykształceniu u studentów kompetencji,
które powinny cechować pracowników przyszłości. Są to m.in. kreatywność, rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne myślenie, przedsiębiorczość czy współpraca zespołowa.

Kreatywna
produkcja wideo.
Dlaczego warto?

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA
80% zajęć ma charakter praktyczny – ćwiczenia i warsztaty prowadzą specjaliści i eksperci, głównie z firm partnerskich CDV, którzy
na co dzień realizują zadania zawodowe w branży produkcji wideo.
DODATKOWE ZAŚWIADCZENIA O NABYCIU KOMPETENCJI
W TWOIM CV
Podczas studiów, po ukończeniu konkretnych modułów, oprócz dyplomu otrzymasz bezpłatnie zaświadczenia o nabyciu kompetencji,
co poszerzy Twoje CV.
WYDARZENIA BRANŻOWE I WYJAZDY TEMATYCZNE
Podczas studiów na kierunku kreatywna produkcja wideo weźmiesz
udział w wielu wydarzeniach branżowych, planach zdjęciowych
i wyjazdach tematycznych.
ZAJĘCIA W PRACOWNIACH KOMPUTEROWYCH
Z WYKORZYSTANIEM M.IN. OPROGRAMOWANIA ADOBE
Część zajęć, głównie warsztatów związanych z komunikacją wizualną i wideo, odbywa się w salach komputerowych, z wykorzystaniem
oprogramowania Adobe w najnowszej wersji.

ZAJĘCIA LABORATORYJNE W PRACOWNI VLOGOWEJ
Zajęcia z vlogowania odbywają się w specjalnie przygotowanej
do tego celu pracowni vlogowej wyposażonej w niezbędny sprzęt:
rejestrator audio, oświetlenie, aparaty cyfrowe, statywy.
10 MODUŁÓW DO WYBORU, ZGODNYCH Z TWOIMI
ZAINTERESOWANIAMI ORAZ PLANAMI ZAWODOWYMI
To Ty wybierasz 10 modułów, które są według Ciebie najciekawsze!
Możesz zgłębiać tematykę kryzysu na planie, współpracy producenta z aktorami, marketingu muzycznego, storytellingu, komunikacji wizualnej, produkcji filmu dokumentalnego czy autoprezentacji
w biznesie.
NOWATORSKA FORMA ZALICZENIA
Tytuł licencjata zdobędziesz w nowatorskiej formie zaliczenia, którą jest pitching – rodzaj prezentacji powszechnie znanej w świecie
filmu, reklamy i programów telewizyjnych.

Poznaj najważniejsze
obszary w programie
kierunku

współczesny rynek
mediów i reklamy
finansowanie
produkcji
video
historia filmu
i nowe media
marketing produkcji
audiowizualnej
twórcze myślenie
w pracy producenta
podstawy pitchingu

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl

PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU KREATYWNA PRODUKCJA WIDEO

Producent kreatywny
CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
jak produkować filmy i seriale
koordynować produkcją materiałów audiowizualnych o charakterze
komercyjnym i społecznym
zajmować się produkcją materiałów reklamowych i komercyjnych
w postaci wideo
realizować nowomedialne formy audiowizualne na potrzeby marketingu w serwisach społecznościowych
JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
producent kreatywny

video marketing manager

kierownik produkcji

video marketing specialist

kierownik planu

creative video director

realizator wideo

vloger

video content manager

scriptwriter

Zarobki producenta filmowego wynoszą nawet
12 000 zł brutto miesięcznie.
Źródło: wynagrodzenia.pl

Poznaj
Maksyma Uhlova
studenta kreatywnej produkcji wideo w Collegium Da Vinci

Dlaczego wybrałeś kreatywną
produkcję wideo w Collegium
Da Vinci?
Długo zastanawiałem się, czego
konkretnie chciałbym się uczyć.
Szukałem drogi dla siebie wśród
kreatywnych kierunków i zdałem
sobie sprawę, że kreatywna produkcja wideo zawiera wszystko,
co mnie interesuje i w czym chciałbym się rozwijać. Wybrałem CDV,
ponieważ widoczne jest tu nowoczesne podejście do edukacji,
a wykładowcy wiedzą, o czym mówią – mają duże doświadczenie,
bo sami odnieśli sukces w swoim
biznesie. Mogą więc udzielić wielu
przydatnych porad.

Collegium Da Vinci jest Uczelnią Ludzi Ciekawych. Jakich ludzi
spotkałaś dotąd na uczelni wśród studentów czy wykładowców?
Już od pierwszych dni zajęć czułem, że CDV naprawdę jest uczelnią
ludzi ciekawych. Zaprzyjaźniłem się z wieloma świetnymi ludźmi
i widzę, że przyjechali tu nie tylko po „papierek”, ale żeby się czegoś
nauczyć, rozwijać swoje zdolności twórcze i techniczne. Wykonują zadania z wyprzedzeniem, uzupełniają je własnymi pomysłami,
bo ich to naprawdę interesuje, a wykładowcy tylko do tego zachęcają. To bardzo motywujące!
Który przedmiot na studiach najbardziej Cię ciekawi?
Z każdego przedmiotu da się wyciągnąć ogrom przydatnych informacji, jeśli tylko się chce. Jak na razie najbardziej lubię komunikowanie i PR w mediach, ponieważ porusza wiele ważnych dla
producenta wideo tematów, takich jak alokacja funduszy i zasady
kompetentnego prowadzenia działalności. Nie mogę się jednak doczekać, gdy zaczniemy bezpośrednio angażować się w tworzenie
treści audiowizualnych – to z pewnością mój ulubiony obszar.
Co zaskoczyło Cię na studiach? Czego się o sobie dowiedziałeś?
Byłem zaskoczony, jak duży nacisk kładzie się na kreatywność.
Na wcześniejsz ych etapach edukacji starano się to we mnie
stłumić, uciszyć mnie, uformować na dany wzór – tutaj czuję
się wolny. Dużo też dowiedziałem się o sobie po zdaniu testu
na identyfikację talentów osobistych. Na zajęciach rozmawiamy
o nich i staramy się je rozwijać dzięki indywidualnemu podejściu
do każdego studenta.

Komu poleciłbyś studia na kreatywnej produkcji wideo?
To kierunek dla każdego, kto jest zainteresowany poznaniem kompleksowego procesu tworzenia wideo. Każdego, kogo interesuje
organizacja, zarządzanie, proces twórczy, analiza rynku i postprodukcja. Jeśli jesteś gotowy, aby stale się uczyć, być aktywnym i nie
siedzieć w miejscu – doskonale odnajdziesz się na kreatywnej produkcji wideo w CDV.
Gdzie widzisz się po studiach, jakie są Twoje marzenia?
Chodziłem do szkoły teatralnej przez 7 lat i od samego początku
wiedziałem, że chcę połączyć swoje życie z kreatywnością w branży filmowej. Zawsze lubiłem oglądać filmy, ale przede wszystkim
w mojej głowie pojawiły się myśli „jak oni to zrobili?”, „czym oni
kręcą?” i „kto to wszystko finansuje?!”. Dlatego moim marzeniem
jest uzyskanie odpowiedzi na te pytania w trakcie mojej pracy
w światowym przemyśle filmowym.

max_uglov

CHCESZ DOWIEDZIEĆ
SIĘ WIĘCEJ?

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.
697 690 588

aniol@cdv.pl

Anioł CDV

Masz orzeczenie o niepełnosprawności?
Nasza uczelnia jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wspieramy studentów i doradzamy, w jaki sposób pozyskać
dodatkowe środki na naukę.
Skontaktuj się z pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnością:
697 694 906

pelnomocnik.niepelnosprawni@cdv.pl
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PARTNERZY
KIERUNKU

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 przyszłości. 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!

POZNAJ
WYKŁADOWCÓW
COLLEGIUM DA VINCI

James Behr
Od 2018 roku prowadzi agencję AdFather, której działania obejmują głównie marketing online, branding oraz produkcję contentu. Wcześniej związany kolejno z GPD Agency, JUST oraz Sixtyone
Yards. Jako członek zespołów tworzących kampanie na rozmaitych
płaszczyznach marketingowych pracował przy projektach m.in. dla
takich marek jak Lidl, Crédit Agricole, Żywiec, Żabka, Aviva, Chias,
Coconaut, PSB Mrówka, Purella, Stihl. Jako wykładowca akademicki
dzieli się swoim doświadczeniem branżowym na zajęciach zakresu
PR w mediach społecznościowych, buzz marketingu w Internecie,
reklamy audiowizualnej, kreowania marki i wizerunku oraz optymalizacji profili społecznościowych. Jego artykuły były publikowane m.in. w „Elle Man” oraz magazynie „Sprawny Marketing”, gdzie
od 2019 roku na stałe recenzuje najciekawsze niestandardowe kampanie marketingowe. Współprowadzi podcast „Pretekst”, gdzie swoim odbiorcom proponuje rozmowy z gośćmi, którzy tworzą markę
własną lub innych, a także dyskutuje o kulturze. Do działania napędzają go rozmowy z ludźmi, których kreatywność można odmieniać
przez wszystkie przypadki. Uwielbia też sport w każdej postaci.

„Każdego dnia spędzamy kilkanaście godzin w towarzystwie naszych smartfonów, będąc jednocześnie świadkami i współtwórcami powstawania alternatywnej rzeczywistości, w której komunikaty
są przekazywane głównie za pomocą obrazu oraz wideo. Kreatywna
produkcja wideo to hybryda umiejętności pracownika branży audiowizualnej, w której z każdym rokiem powstają nowe stanowiska,
a zapotrzebowanie na specjalistów nieustannie wzrasta”.

Joanna Malicka
Filmoznawczyni, producentka filmowa. Wykładowczyni w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach, Szkole
Wajdy w Warszawie, Gdyńskiej Szkole Filmowej, a od ubiegłego roku
w Collegium da Vinci. Studiowała filmoznawstwo na Uniwersytecie
Śląskim i produkcję w Szkole Filmowej w Łodzi i w Szkole Wajdy.
Jest laureatką nagrody GWFF dla młodego producenta przyznawanej przez Film Festiwal w Cottbus. Zajmuje się developmentem,
przede wszystkim rozwojem tekstu i pitchingiem. Ekspertka funduszy filmowych i jurorka w konkursach scenariuszowych (m.in. Script
Wars). Od 2005 roku współpracuje z festiwalem Nowe Horyzonty,
od trzech lat jest koordynatorką Polish Days (największego branżowego wydarzenia w Polsce) oraz Studia Nowe Horyzonty+. W radiu
Tok FM współprowadzi audycję „Po sezonie”, poświęconą serialom.

„Na moich zajęciach szukam w studentach, z którymi pracuję, ich
kreatywności i oryginalności myślenia. Staram się łączyć przyjemność z twardą wiedzą, bez której nie wyobrażam sobie studiowania.
I późniejszego życia. Dużo oglądamy, czytamy, piszemy, dyskutujemy
i śmiejemy się. Najważniejsza jest wzajemna inspiracja, poszukiwanie,
intelektualna przygoda, która kończy się umiejętnością poruszania
się w naprawdę trudnym i skomplikowanym świecie produkcji filmowej. Chcę, żeby moje zajęcia były dla studentów rodzajem przewodnika i pomogły w poszukiwaniu odpowiedzi, kim tak naprawdę chcą
być. Producentem (producentką)? Reżyserem (reżyserką)? Scenarzystą (scenarzystką)? A może kimś zupełnie innym?
Nasz kierunek to studia dla ludzi, którzy nie boją wyzwań i ciężkiej pracy, ale też dla tych, którzy chcą przekuć swoje zainteresowania
kinem, filmem czy serialem w zawód. No i dla tych, którzy nie chcą
marnować czasu. Analizujemy i piszemy scenariusze, uczymy się, jak
szukać na nie pieniędzy, chwytamy za kamerę i ruszamy w miasto”.
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