
                    

curriculum vitae 
 

                                                                         
                                                                            DANE PERSONALNE 
         

 

 



 

DODATKOWE KWALIFIKACJE 

Oprogramowanie: MS Office ( stopień zaawansowany ), Power Point, Adobe Photoshop, Corel Draw, Archicad, 
 
Ukończony kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w British English American School  FELBERG  w 
Warszawie. 

 
Ukończony kurs kulturowy w klasie humanistycznej następujących średniej szkole ogólnokształcącej; z uwzględnieniem 
następujących kierunków: 
 
      - teatrologia i wiedza o filmie, 

      - techniki teatralne, 

      - sztuki piękne, scenografia, 

      - warsztaty teatralne i filmowe, 

      - taniec. 

 

CECHY OSOBOWE   

Otwarta, pełna pomysłów, przedsiębiorcza, zorganizowana, łątwo nawiązująca kontakty,  szybko przyswajająca nową 
wiedzę, posiadająca umiejętność pracy pod presją, odpowiedzialna, uczciwa, ambitna, z dobrym poczuciem humoru. 

 

  

Teatr ( klasyczny i eksperymentalny), kino ( oglądanie filmów - Festiwale Filmowe w Cieszynie, Wrocławiu i Kazimierzu 
Dolnym ), sztuki piękne ( malarstwo, grafika, rysunek ),  taniec ( tradycyjny i nowoczesny - udział w musicalach ), literatura 
( psychologiczno - kryminalna, metafizyczna, naukowa - związana z historią sztuki ), komiks oraz artystyczna grafika 
komputerowa ( na początku sierpnia 2006 zajęłam II - gie miejsce w konkursie na plakat „ Szukamy siebie – 
niepełnosprawni i sprawni razem „ ) 
 

 

imię i nazwisko: MONIKA MONA 

narodowość: Polska 

data urodzin: 29 sieprień 1981 

adres: ul. Gdanska17 m 13, 01-485 Warszawa, Polska 

kontakt: email: monamona@wp.pl 

  
 
języki: 

 kom.: +48 792 000 000 
 
polski: rodzimy, angielski: stopień komunikatywny ,francuski: stopień podstawowy. 
 
 

 
 EDUKACJA 

 

   

 2002 - 2007 
 
 
 
 
 
Luty 2006 - Czerwiec 2006  
 
 
 
1999 - 2002                                                                                                              
 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 
magisterskie studia zakończone dyplomem, 
kierunek: Projektowanie wnętrz, specjalizacja: 
Projektowanie mebli oraz wystaw 
 
Warszawska Szkoła Reklamy -  kurs 
reklamowy 
 
    
British American English School –  
FELBERG - kurs j. angielskiego                                       

 

                                                                         
                                                                         
                                                                          

                                                                     DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 

   

 Wrzesień 2007 – Listopad 2007 
 
 
 
 
 
Sierpień 2007 - Listopad 2007 
 
 
 
Czerwiec 2007 - Lipiec 2007 
 
 
 
Sierpień 2006 -  
 
 
 
 
Lipiec 2006 -  
 
 
 
 
Maj 2004 -  
 
 
Styczeń 2006 - Czerwiec 2007 
 
 
 
Listopad 2006  
 
 
Marzec 2004 - Kwiecień 2004 
 

Grudzień 2000 - Marzec 2006                                                                         

Wrzesień 2002 - Marzec 2006 

- Domino Day 2007 - Holandia, Leuwardeen 
- realizacja projektów graficznych – układanie 
kostek domina oraz instalacja elementów 
technicznych, 

- Kino AAAA – projektowanie promocyjnych 
plakatów filmowych 

-BBBB FILM Miedzynarodowy Festiwal 
Filmowy we Wrocławiu – projekt i realizacja 
oprawy wizualnej festiwalu 

- zzzz. pl - praca w agencji reklamowej jako 
wolny strzelec na stanowisku grafika 
komputerowego 

- www.oooo.pl - ręczne malowanie 

koszulek z wykorzystaniem własnych 
pomysłów graficznych i sprzedawanie ich za 
pośrednictwem sieci 

- firma DDDD– kaligrafia dyplomów 

- Galeria GGGG w Warszawie – zajęcia z 
rysunku i malarstwa prowadzone z dziećmi                                                                                                                                                                             

- FIRMA FFFF - kaligrafia listów 

- Chata HHH - malowanie motywów 
bajkowych na ścianach dużego placu zabaw 
dla dzieci, Warszawa 

- Kino CCC Bemowo, Warszawa, Polska: 

                                                                  
Dyrektor Artystyczny ( obowiązki: projekty i 
realizacje dekoracji związanych z premierami 

 

http://www.oooo.pl/


 


