Co po zarządzaniu kreatywnym I stopnia?
Zarządzanie kreatywne
II stopnia

Mediaworking
II stopnia

Doradztwo i coaching
II stopnia

Studia
podyplomowe

• Pogłębisz swoje kompetencje w zakresie
zarządzania projektami.

• Nabędziesz umiejętność zarządzania
projektem niezbędną w przygotowywaniu
i prowadzeniu różnorodnych kampanii
internetowych.

Tytuł magistra w 3 semestry!

• Akademia konsultantów zarządzania

• Nauczysz się tworzyć strategie działania
firm internetowych, wykorzystując
wiedzę z zakresu zarządzania, podstaw
prawa, ekonomii i psychologii mediów
oraz znając specyfikę mediów społecznościowych.

• Będziesz projektować szkolenia
i warsztaty dla biznesu.

• Specjalizacja UX Design przygotuje Cię
do zawodu projektanta UX lub badacza
UX – specjaliści z tego obszaru są pożądani na rynku pracy.
• Na specjalizacji Design Management
zdobędziesz umiejętności w zakresie
wykorzystywania nowoczesnych
i kreatywnych metod projektowych
do zarządzania projektem i organizacją
oraz kreowania rozwiązań i innowacji.

• Będziesz tworzyć komunikaty reklamowe
przy wykorzystaniu umiejętności
z obszaru grafiki, informatyki i dziennikarstwa.

• Employer Branding Manager

• Nauczysz się budować efektywne
zespoły projektowe.

• HR Business Partner
• Akademia profesjonalnego mediatora
• Big Data – Analytics & Society

• Nauczysz się wspierać pracowników
w ich rozwoju z wykorzystaniem sesji
coachingowych oraz tworzyć ścieżki
kariery.
• Nauczysz się skutecznie wprowadzać
zmiany w organizacji oraz towarzyszyć
pracownikom w przechodzeniu zmiany.

• Nowy marketing
• Fashion & New Media
• Zarządzanie projektami
• Grafika projektowa
• Badania UX
Pełna oferta na cdv.pl

• Przygotujesz się do prowadzenia
samodzielnej praktyki w zakresie
coachingu i doradztwa.

SPECJALNA ZNIŻKA
DLA ABSOLWENTÓW CDV!
Zwolnienie z:
― opłaty wpisowej,
― 1 z 12 rat czesnego na studia II stopnia,
― 1 z 10 rat czesnego na studia podyplomowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Spotkaj się z nami!
Zarządzanie kreatywne II stopnia

Wykładowczyni
karolina.janiszewska@cdv.pl

Student
pklockiewicz@cdv.pl

Mediaworking II stopnia

Wykładowca
marek.banaszak@cdv.pl

Doradztwo i coaching II stopnia

Wykładowczyni
malgorzata.chelkowska-dorna@cdv.pl

Studentka
marta.nowicka@cdv.pl

Biuro Karier CDV

Doradca zawodowy
kamila.bilicka@cdv.pl
697 230 094

Doradca zawodowy
magdalena.ignaczak@cdv.pl
697 235 587

Anioł CDV

Karolina Bobko
aniol@cdv.pl
697 690 588

