


Czym i dla kogo 
jest marketing 
internetowy?

Pracuj w zawodach przyszłości związanych z internetem! Łącz 
kompetencje miękkie z wiedzą techniczną i wyprzedź konku-
rencję!

Marketing internetowy to interdyscyplinarne studia magisterskie, 

podczas których rozwiniesz kompetencje z zakresu komunikacji 

masowej i spersonalizowanej w projektowaniu systemów interne-

towych i/lub komunikatów internetowych w technologii XHTML, 

CSS, JavaScript i PHP. Będziesz budować przestrzeń internetową 

w warstwie technologicznej (fizyczne serwisy i platformy interneto-

we) oraz w zakresie treści dostosowanych do docelowego odbior-

cy (przedstawienie oferty i oprawa graficzna). Zgłębisz też wiedzę  

o świecie mediów, komunikacji i kontekstach społecznych w no-

wych technologiach.



JAK ZORGANIZOWANA JEST NAUKA?

Studiuj inaczej w CDV:

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
W CDV czekają na Ciebie ścieżki specjalizacyjne, które odpowiedzą 

zarówno na Twoje zainteresowania, jak i potrzeby rynku. Dodatko-

wo, obok obowiązkowych na danym kierunku bloków zajęć wybie-

rzesz samodzielnie moduły, 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. kre-

atywność, rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne myśle-

nie, przedsiębiorczość czy współpraca zespołowa.



Marketing 
internetowy.
Dlaczego warto?

DODATKOWE CERTYFIKATY O NABYCIU KOMPETENCJI W TWOIM CV
Podczas studiów, po ukończeniu konkretnych kursów, otrzymasz 

certyfikaty lub zaświadczenie o nabyciu kompetencji, które posze-

rzą Twoje CV.

LEARNING BY DOING
Wyznajemy zasadę „Learning by doing” – 80% zajęć ma wymiar 

praktyczny. Wiedzę i doświadczenie zdobywasz podczas warszta-

tów w małych grupach, ćwiczeń, dodatkowych spotkań z praktyka-

mi z firm partnerskich Collegium Da Vinci oraz w ramach projektów 

indywidualnych i zbiorowych. 

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH KOMPUTEROWYCH 
Część zajęć, głównie warsztatów związanych z obróbką grafiki i wi-

deo, odbywa się w salach komputerowych z wykorzystaniem opro-

gramowania Adobe w najnowszej wersji.



KOMPETENCJE MIĘKKIE I TECHNOLOGICZNE
Połączysz kompetencje miękkie z umiejętnościami technicznymi, 

wykorzystując technologie takie jak: XHTML, CSS, Java Script i SQL.

BEZPŁATNY MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY WIEDZĘ
Kandydaci po kierunkach innych niż Mediaworking I stopnia w celu uzu-

pełnienia wiedzy w pierwszym semestrze nauki wezmą udział w bez-

płatnym module uzupełniającym: „Podstawy pracy mediaworkera”.

MICROSOFT OFFICE PRO PLUS 365
Jako student otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania 

MS Office Pro Plus 365.



Poznaj najważniejsze 
obszary w programie 
kierunku

komercyjny i społeczny 

projekt medialny

projektowanie komunikacji 

w mediach cyfrowych

psychologia mediów

programowanie 

w internecie na potrzeby 

pracy mediaworkera

media a współczesny świat

analityka internetowa 

i UX w kontekście 

społecznym

symulacje praktyczne 

przygotowujące do zawodu

   

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl





SPECJALIZACJE NA KIERUNKU
MARKETING INTERNETOWY

E-commerce manager

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
tworzyć i wdrażać platformy sprzedażowe w internecie

konstruować reklamy na potrzeby e-commerce

zarządzać finansami przedsiębiorstw internetowych

konstruować strategie reklamowe oraz strategie zarządzania 

mediami

realizować badania marketingowe w przestrzeni sieci

konstruować oferty sprzedażowe z wykorzystaniem najnowszych 

technologii i mediów analitycznych (m.in. eye tracker)

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
e-commerce manager 

content manager treści e-commerce

specjalista ds. sprzedaży internetowej

specjalista ds. monetyzacji

specjalista ds. promocji i reklamy 

analityk sprzedaży e-commerce

Średnie zarobki e-commerce managera wynoszą
7500 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl



Poznaj 
Adama Kutę

studenta marketingu internetowego w Collegium Da Vinci

Dlaczego wybrałeś marketing 
internetowy w Collegium Da 
Vinci?
Wybrałem marketing interne -

towy, ponieważ to zagadnienie 

interesowało mnie już  w trakcie 

poprzednich studiów – gospo-

darki przestrzennej. Zbliżając się 

do obrony pracy inżynierskiej, 

zacząłem się zastanawiać, gdzie 

mógłbym taki kierunek studio-

wać. Ponieważ od urodzenia 

mieszkam w Poznaniu, sprawdzi-

łem które uczelnie w tym mie-

ście oferują tego typu kierunki 

– wśród nich było właśnie Colle-

gium Da Vinci. Ta uczelnia jakoś 

zawsze mi się dobrze kojarzyła, 

uznałem więc, że jeśli mam stu-

diować kierunek bardziej kre-

atywny, to CDV będzie najlep-

szym wyborem.



Collegium Da Vinci jest Uczelnią Ludzi Ciekawych. Jakich ludzi 
spotkałeś dotąd na uczelni wśród studentów czy wykładowców?
Do tej pory wszystkie osoby, które spotkałem na studiach, zdecy-

dowanie potwierdzają to, że Collegium Da Vinci jest Uczelnią Lu-

dzi Ciekawych. Moje koleżanki i koledzy ze studiów, którzy, tak jak 

ja, są głodni wiedzy, mają ciekawy i inny punkt widzenia na róż-

ne rzeczy i przyjemnie się z nimi rozmawia. Również wykładowcy, 

którzy na zajęciach dają nam się wykazywać kreatywnie i pokazują 

przykłady z życia wzięte, wpływają na to, że w murach tej uczelni 

łatwo się zainspirować i ciągle poszerzać swoją ciekawość.

Który przedmiot na studiach najbardziej Cię ciekawi?
Przede wszystkim te, które są związane z mediami społecznościo-

wymi, ponieważ są one już od dłuższego czasu istotną częścią na-

szego życia, a co ważniejsze – równie istotną częścią marketingu. 

Bardzo interesują mnie też przedmioty związane z psychologią, któ-

re pomagają lepiej zrozumieć konsumenta, ale też ułatwiają analizę 

własnych działań.

Co zaskoczyło Cię na studiach? Czego się o sobie dowiedziałeś?
Bardzo zaskoczyło mnie podejście wykładowców! To naprawdę 

świetne, gdy dają pole do dyskusji i szanse na różne aktywności. 

Dzięki temu zwykły wykład staje się o wiele ciekawszy. Takie aktyw-

ności w trakcie zajęć pozwoliły mi odkryć swoje mocne i słabe stro-

ny, jeśli chodzi o na przykład pracę w grupie lub zarządzanie nią.



adam.kuta.7
peni_3

Komu poleciłbyś studia na Twoim kierunku?
Wszystkim tym, którzy interesują się marketingiem, technologią oraz 

wszelakimi nowymi mediami. Sam nie kończyłem wcześniej studiów 

związanych z marketingiem, jednak uważam, że wystarczy odrobina 

znajomości tematu i chęci, aby móc się tutaj uczyć i dalej rozwijać. 

Bardzo pomocne są też moduły uzupełniające, pomagają one nadro-

bić lub doprecyzować wiedzę i są bardzo dobrze prowadzone.

Gdzie widzisz się po studiach, jakie są Twoje marzenia?
Zdecydowanie dalej wiążę swoją przyszłość z marketingiem, da-

lej chciałbym rozwijać się w tym kierunku. Chciałbym móc dojść 

do takiego poziomu wiedzy i doświadczenia, aby samemu móc pro-

wadzić zajęcia lub kursy.



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...

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.

Nie musisz czekać na obronę swojej pracy licencjackiej lub 
inżynierskiej, żeby zapisać się na studia II stopnia! 

Możesz rozpocząć naukę jako wolny słuchacz od października 2022 r., 

a dyplom dostarczyć później – do 31 stycznia 2023 r. 

Możesz studiować zarządzanie kreatywne na studiach II stopnia 

(magisterskich) niezależnie od kierunku ukończonego na studiach 

I stopnia.



„Współczesny marketing to przede wszystkim umiejętne czerpa-

nie z różnych dziedzin. Doświadczenie uczy, że to właśnie synergia 

działań stoi za sukcesem wielu kampanii – przede wszystkim tych 

największych. Nic zatem dziwnego, że odpowiedzią na ten trend 

jest kierunek studiów – marketing internetowy. Studenci uczą się 

od praktyków, którzy wielokrotnie zweryfikowali i wykorzystali 

zdobytą wiedzę w działaniu. Na zajęciach pokazujemy, jak wyglą-

da praca w agencjach marketingowych – z jej blaskami i cieniami. 

Uczulamy na problemy, wskazujemy najczęściej popełniane błę-

dy i – przede wszystkim – zachęcamy do kreatywnego spojrzenia 

na stare procesy. Zachęcamy również do tego, by zawsze patrzeć 

dalej, chcieć więcej i umiejętnie chodzić pod prąd. Łamiemy schema-

ty i burzymy stare porządki. Zachęcamy nie tylko do projektowania, 

ale i prototypowania. Marketing internetowy to nie tylko szerokie 

spojrzenie i nowe technologie. To naprawdę ciekawa przygoda!”.

Marianna Krupa

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Historyczka, polonistka, marketerka i psycholożka in spe. Zawodo-

wo związna z e-marketingiem i poznańską agencją MaxROY.agency 

(gdzie przewodniczy działowi Content i SEO) oraz serwisem Sprawny 

Marketing (gdzie nie tylko publikuje, ale również prowadzi szkole-

nia Optimized Content Marketing). Kiedyś półżartem powiedziała, 

że jest „Facetką od contentu” i się przyjęło. Zaczynała bardzo daw-

no temu jako copywriter, dziś stoi na czele działu, który: audytu-

je, porównuje, planuje, wdraża i dostarcza wartościowy content – 

w różnej formie. Prywatnie miłośniczka m.in. designu by PRL, kiczu, 

sztuki przez duże SZY, seriali, Muminków.

POZNAJ 
WYKŁADOWCÓW 
COLLEGIUM DA VINCI



Daria Wiśniewska

Strategy Director w agencji komunikacji zintegrowanej dotrelations, 

gdzie kieruje zespołem tworzącym strategie marketingowe łączące 

działania PR, social media i szeroko pojęty digital marketing. W za-

kresie jej obowiązków leży m.in. zarządzanie zespołem strategicz-

nym, tworzenie i projektowanie strategii komunikacji, poczynając 

od researchu i badań potrzeb grup docelowych, poprzez prowadze-

nie procesów kreatywnych, planowanie przekazów, kanałów dotarcia 

i zasobów. Spod jej ręki wychodziły plany realizowane przez agen-

cję  dla klientów takich jak m.in. Amica, John Deere, Intermarche, 

tesa, Cartoon Network Polska, Boomerang TV, ICT Poland, Nestle, 

OLX PRACA, Otodom, Polwell, PKO Bank Polski, Delikatesy Centrum, 

Good Food, SerwerSMS.pl, Pearson Polska. Od 2019 prowadzi zaję-

cia w CDV zajęcia m.in. ze strategii komunikacji i automatyzacji ko-

munikacji. Posiadaczka 8 letniego psa-adopciaka, z którym spędza 

dużo czasu na spacerach, ucząc się zachowań i komunikacji psiaków. 

„Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, w jak dynamicznym, zmien-

nym świecie żyjemy. Marketing – w swojej teoretycznej podstawie 

ma oczywiście definicje, wskaźnik, pojęcia, z którymi trzeba na-

uczyć się żyć.  To trochę jak z nauką biegania. Kiedy decydujemy się, 

że zaczniemy biegać, słuchamy specjalistów, którzy tłumaczą nam, 

jak prawidłowo się poruszać, w jaki sprzęt najlepiej się zaopatrzyć, 

ale to praktyka czyni z nas profesjonalistów. Dlatego wyzwaniem, 

każdego przyszłego specjalisty na rynku marketingu jest zrozu-

mienie ZMIANY, w jakiej przyjdzie mu funkcjonować. Pozostając 

w metaforze sportowej: przyszły marketer powinien być zaopa-

trzony w umiejętności utrzymania tempa i zrozumienia powierzchni, 

po której przyjdzie mu biec. I właśnie w taki zestaw kompetencji 

miękkich, w połączeniu z wiedzą teoretyczną, znajdziecie w CDV”.



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


