Decyzja i proces zmiany nazwy był dla nas wszystkich okresem wzmożonej pracy. Ten czas, to nie tylko moment zmiany
logotypu i dokumentów Uczelni. To także doskonały moment na bliższe, krytyczne przyjrzenie się szkole - jej celom
i wartościom oraz ich komunikacji. Wykorzystajmy go, by rozwijać się we właściwym kierunku.
Chcemy, aby wraz z pojawieniem się nowej nazwy, wyraźna stała się misja naszej Uczelni:
Collegium Da Vinci to wiodąca w Wielkopolsce szkoła wyższa, która we współpracy z otoczeniem biznesu
zapewnia kompleksowy start w życie zawodowe swoim studentom.
oraz jej wizja:
od osiemnastu lat dbamy, by proponowane przez nas kierunki studiów były zgodne z potrzebami rynku,
programy studiów powstawały we współpracy z pracodawcami i partnerami biznesowymi oraz wiodącymi
europejskimi uczelniami.

W Collegium Da Vinci w ramach zajęć, staży, praktyk i szkoleń uczymy praktycznych umiejętności oraz kompetencji
ułatwiających pracę w zmiennym środowisku. Zapewniając codzienny, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcamipraktykami, wierzymy, że nasza Uczelnia jest pierwszym, najważniejszym stopniem w karierze. Dążymy do tego, by
co najmniej 95% naszych absolwentów po ukończeniu szkoły znalazło zatrudnienie w wymarzonym zawodzie.
W codziennej pracy, bądźmy świadomi wartości, które nam przyświecają. Pamiętajmy o nich i komunikujmy je - to
nasza niewątpliwa zaleta i bardzo mocna strona.
PRAKTYCZNOŚĆ
znajdująca odzwierciedlenie przede wszystkim w użytecznym i nowatorskim programie studiów - przygotowanym
w oparciu o rynkowe potrzeby, z przewagą zajęć praktycznych, tworzonym i realizowanym w ścisłej współpracy
z firmami oraz cenionymi / uznanymi instytucjami.
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KOMFORT
to infrastruktura – nowoczesny budynek, wyposażenie sal, a także rozwiązania ułatwiające studiowanie i pracę,
elastyczne ścieżki nauczania, wygodne zajęcia prowadzone w systemie online lub e-learningu
PARTNERSKIE PODEJŚCIE
prawdziwa rzadkość na uczelniach. Wiemy, że zarówno kadra dydaktyczna, jak i inni pracownicy, m.in. Biura Rekrutacji,
Centrum Organizacji Dydaktyki czy Biura Karier, a zwłaszcza Anioł, są dla studenta - nie tylko z nazwy.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspierali naszą Uczelnię w procesie zmian. Państwa zaangażowanie i współpraca
jest najlepszym dowodem na to, że misja i wizja Uczelni jest bliska nam wszystkim.
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