


Czym i dla kogo 
jest Mediaworking?

Mediaworking to studia łączące wiele obszarów: marketing on-
line, nowe media, technologie, media relations, studia social 
media, PR i e-PR, dziennikarstwo oraz grafikę. Kierunek został 
stworzony we współpracy z firmami wyznaczającymi trendy  
w biznesie internetowym. Dzięki temu kształcisz swoje umie-
jętności na rzeczywistych case studies – przykładach zaczerp-
niętych bezpośrednio z biznesu.

Kierunek Mediaworking skierowany jest przede wszystkim 

do osób interesujących się nowymi trendami w marketingu, PR, 

e-PR, mediami społecznościowymi, blogowaniem, wideomarketin-

giem oraz tych, którzy chcą budować i wdrażać strategie działania  

i komunikacji firm w przestrzeni internetowej.



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.



Mediaworking.
Dlaczego warto?

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA
Wiedzę i doświadczenie zdobywasz podczas warsztatów w małych 

grupach, ćwiczeń, dodatkowych spotkań z praktykami z firm part-

nerskich Collegium Da Vinci oraz w ramach projektów indywidual-

nych i zbiorowych. 

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

certyfikaty lub zaświadczenia o nabyciu kompetencji, które posze-

rzą Twoje CV.

WSPÓŁTWORZYSZ CIEKAWE WYDARZENIA BRANŻOWE
Podczas studiów współtworzysz konferencje i eventy tematyczne, 

w tym ogólnopolską konferencję Marketing i Technologia.

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.



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 najciekaw-

sze! Możesz wybrać zajęcia między innymi z zakresu: marketingu 

e-sportowego, agile marketingu, warsztatów medialnych TV i radio-

wych, Design Thinking.

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

cowujesz rozwiązania rzeczywistych problemów marketingowych.

MICROSOFT OFFICE PRO PLUS 365
Jako student otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania  

MS Office Pro Plus 365.



Poznaj najważniejsze 
obszary w programie 
kierunku

marketing i techniki 

sprzedaży

zarządzanie projektami 

marketingowymi

public relations

social media

nowe media

tworzenie contentu

projekty audiowizualne

communication design

reklama internetowa

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl



PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU MEDIAWORKING

Social media manager

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
opracowywać strategię komunikacji

projektować i realizować kampanie marketingowe w internecie

efektywnie zarządzać społecznością internetową

podstaw pozycjonowania stron (SEO) i marketingu  

w wyszukiwarkach (SEM)

korzystać z narzędzi analitycznych i monitorujących działania  

w social mediach, takich jak Google AdWords, Google Analytics 

czy Brand24

pozyskiwać, analizować i interpretować dane

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
social media manager

content manager

bloger

copywriter

dziennikarz internetowy

specjalista ds. e-PR

specjalista ds. monitoringu mediów internetowych

trendwatcher, trendsetter

specjalista ds. marketingu internetowego

specjalista ds. SEM i SEO



CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
tworzyć treści przeznaczone dla poszczególnych mediów 

społecznościowych

kreować własną markę i nią zarządzać

projektować i tworzyć kampanie reklamowe z wykorzystaniem 

wizerunku influencerów

zarządzać strategicznie i biznesowo grupą influencerów

organizować pracę i czas, zarządzać finansami

monetyzować i komercjalizować działalność influencera

tworzyć komunikację marketingową wspierającą biznes z zakresu 

influencer marketingu

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
social media influencer

agent twórców internetowych

specjalista ds. influence marketingu

trendsetter

vloger

Przeciętne zarobki na stanowisku social media managera 
wynoszą 7200 zł brutto miesięcznie, a specjalisty ds. social 

media – 5100 brutto miesięcznie.
Źródło: pracuj.pl

PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU MEDIAWORKING

Social media influencer



Poznaj 
Igę Andrzejczak

studentkę Mediaworkingu w Collegium Da Vinci

Dlaczego wybrałaś Mediawor-
king w Collegium Da Vinci?
Na co dzień zajmuję się prowa-

dzeniem swoich social mediów, 

rozwijaniem marki osobistej oraz 

tworzeniem muzyki. Od zawsze 

śpiew był moją pasją, dlatego 

też uznałam, że połączenie pasji 

i Mediaworkingu będzie strzałem 

w dziesiątkę. Kierunek umożliwia 

mi rozwój swoich kanałów w in-

ternecie oraz pozwala na spojrze-

nie na karierę od strony bizneso-

wej. Collegium Da Vinci wybrałam 

ze względu na praktyczność za-

jęć. Brak wkuwania i uczenia się 

zbędnych przedmiotów sprawia, 

że z chęcią uczęszczam na uczelnię. 



Collegium Da Vinci jest Uczelnią Ludzi Ciekawych. Jakich ludzi 
spotkałaś dotąd na uczelni wśród studentów czy wykładowców?
Przede wszystkim poznałam niezwykle zdolnych ludzi z kierunku, 

którzy mają świetne, przeróżne pasje. Super jest spotkać na swojej 

drodze osoby, które tak jak ja dążą do swoich celów i rozwijają się. 

Inspirujemy się i kibicujemy sobie nawzajem i to jest ekstra!

Który przedmiot na studiach najbardziej Cię ciekawi?
Na drugim roku studiów zaczęłam przedmiot Design Thinking. Jest 

to nowe spojrzenie na nietypowe, nieszablonowe szukanie rozwią-

zań oraz coraz to nowych możliwości realizacji projektu. Bardzo 

mi się spodobał schemat zajęć, ćwiczenie kreatywności oraz to, jak 

prowadził je nasz wykładowca Artur Ratuszyński.

Co zaskoczyło Cię na studiach? Czego się o sobie dowiedziałaś? 
Chyba najbardziej zaskoczył mnie format zajęć 3+2, gdzie każdy 

z nas w tygodniu może znaleźć również czas na rozwijanie swoich 

pasji czy pracę zawodową. Jest to bardzo wygodna opcja. Colle-

gium Da Vinci również mocno kibicuje studentom, w osiągnięciach, 

o czym mogłam się przekonać na własnej skórze! Czuję, że jest 

to uczelnia, która umożliwia nam to, co jest najważniejsze – rozwój.

Gdzie widzisz się po studiach, jakie są Twoje marzenia?
Największym moim marzeniem jest możliwość połączenia pracy 

z pasją. Aby każdy dzień w pracy utwierdzał mnie w przekonaniu, 

że to jest to, co kocham robić i że chcę to robić dalej. Dla mnie szcze-

gólnie ważne jest tworzenie muzyki, dzielenie się nią ze światem 

oraz rozwój własnej marki osobistej. 



igaandrzejczakofficial
igaand
Iga Andrzejczak

Komu poleciłabyś studia na kierunku Mediaworking?
Mediaworking polecam osobom, które prężnie działają w social me-

diach i chcą się w tym rozwijać, oraz tym, których kreatywność nie 

zna granic. Właśnie na tym kierunku będziecie mogli w pełni wy-

korzystać swoje predyspozycje. To również idealna droga dla tych, 

którzy interesują się szeroko pojętym marketingiem. Poznacie jego 

różne odsłony i zobaczycie z czym to się je.

Czy są jakieś osiągnięcia, którymi chcesz się pochwalić?
Największym moim osiągnięciem jest udział w dwunastej edycji 

The Voice of Poland. Dzięki programowi przekonałam się, że śpie-

wanie jest tym, co chcę robić w życiu najbardziej! Jednak kolejną 

istotną rzeczą, która zapisała się w moich sukcesach życiowych, jest 

śpiewanie w chórze Skowronki przez prawie dwanaście lat, gdzie 

poza doświadczeniem muzycznym zdobyłam mnóstwo wspaniałych 

wspomnień i spełnionych marzeń. Miałam okazję zwiedzić z nim 

trochę świata. Od Stanów Zjednoczonych po Japonię – czyli jedne 

z najbardziej upragnionych przeze mnie miejsc do odwiedzenia.  

Jestem za to bardzo wdzięczna. Zapraszam wszystkich ciekawych 

do odsłuchu oraz śledzenia moich poczynań w muzyce i nie tylko ;-)



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!



„Ponad 4 miliardy ludzi korzysta z internetu. Ponad 3 miliardy ak-

tywnie korzysta z mediów społecznościowych. W zasadzie po po-

daniu tych liczb mógłbym skończyć pisać o sensowności podjęcia 

studiów na Mediaworkingu. Mamy przed sobą ogromny rynek 

pracy. Rynek, który potrzebuje specjalistów. Ludzi, którzy napraw-

dę wiedzą, jak działają media społecznościowe. To, że masz konto 

na Instagramie czy Facebooku, nie oznacza jeszcze znajomości re-

guł tej gry. Mediaworking – dzięki kadrze, która jest połączeniem 

wybitnych akademików i doświadczonych praktyków – daje świetną 

możliwość poznania tych zasad. Poruszamy zagadnienia zarówno 

mocno techniczne, jak i te związane z psychologią i zachowaniem lu-

dzi w sieci. Dowiesz się, jak działa SEO, co to są markery somatyczne, 

planowanie, strategia, regulaminy poszczególnych mediów, omawia-

my też case studies kampanii udanych i tych kompletnie położonych. 

Całą tę wiedzę przekazują studentom ludzie, którzy zajmują się tym 

na co dzień. Możliwość poznania osób z branży jest nieoceniona. 

Do tego dochodzą praktyki, które bynajmniej nie polegają na parze-

niu kawy, a np. na pomocy przy organizacji eventu na 2000 osób”.

Maciej ZUCH Mazurek

Absolwent liceum plastycznego i magister filozofii na UAM, ukończył 

też stosunki międzynarodowe wschodnie na tej uczelni. Zawodowo 

zajmuje się projektowaniem i grafiką komputerową. Od 2009 roku 

bloguje jako ZUCH.media. Od 8 lat szef samego siebie w Zuchowym 

Studio. Od 2016 roku współorganizuje najfajniejszą konferencję dla 

twórców internetowych Influencer Live. Od roku koncentruje się 

zawodowo na kompleksowej obsłudze autorów wydających w self-

-publishingu w jego nowej firmie BUKEBUK.

POZNAJ 
WYKŁADOWCÓW 
COLLEGIUM DA VINCI



Anna Zalewska

Doświadczona specjalistka w zakresie marketingu internetowego, 

a w szczególności content marketingu, reklamy i analityki interne-

towej. Na co dzień menedżer marketingu w jednej z największych 

agencji marketingu internetowego w Polsce, odpowiada za budowę 

i promocję marki oraz projekty edukacyjne. Prelegentka i trener 

marketingu internetowego, z naciskiem na copywriting i content 

marketing. Wystąpiła m.in. na Social Media Week Warsaw, StartUp 

Poznań, Influencer Live Poznań oraz na szeregu wydarzeń o tema-

tyce marketingowej dla kobiet, przedsiębiorców oraz start-upów. 

Od lat realizuje praktyczne warsztaty z marketingu internetowego 

dla studentów poznańskich uczelni. 

„Mediaworking to kierunek, jakiego pracodawcy z branży marketin-

gu potrzebowali od dawna, i oceniam to z perspektywy kogoś, kto 

również rekrutuje. Studenci mogą mieć styczność z praktykami, ale 

przede wszystkim zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu mar-

ketingu, reklamy, grafiki czy analizy użytkownika.

Na swoich zajęciach z reklamy w mediach społecznościowych 

i na stronach www oraz z analityki internetowej staram się przeka-

zać znacznie więcej niż teoria. Dlaczego? Wiedza jest dziś dostępna 

na wyciągnięcie ręki, wystarczy dostęp do internetu. Mam wielo-

letnie doświadczenie w marketingu internetowym i to właśnie tym 

doświadczeniem dzielę się ze studentami. Opowiadam im, jakie błę-

dy popełniałam w kampaniach, w copywritingu, w pracy z klientami 

i jak to zmieniłam. Daję praktyczne wskazówki i podpowiadam, jak 

ułatwić sobie pracę nad kampaniami i projektami marketingowymi. 

Przygotowuję studentów do pracy w agencjach lub w roli freelan-

cera. Zależy mi, aby wyszli z konkretnymi kompetencjami i nasta-

wieniem do marketingu internetowego. Na kierunku Mediaworking 

studenci uczą się testować, odkrywać i wykorzystywać dostępne 

zasoby. Branża marketingu internetowego jest dynamiczna, wie-

le się zmienia i dlatego tak istotny jest otwarty umysł i gotowość 

do nauki. Pracujemy nad tym na kierunku Mediaworking. A roz-

miary banerów czy definicje pojęć? Tego szukamy razem w Google, 

bo skuteczne szukanie informacji to też cenna umiejętność”.



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


