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Dlaczego wybrałaś Urban Management?
Długo szukałam odpowiedniego kierunku studiów, 
przeglądając oferty różnych uczelni w Poznaniu.  
Żaden do mnie nie pasował. Kiedy zaś w końcu trafiłam  
na Urban Management w CDV, pomyślałam,  
że to coś dla mnie, ponieważ lubię żyć w mieście, 
obserwować przestrzenie publiczne i analizować 
zachowania społeczne w przestrzeni miejskiej.  
Dodatkowymi atutami były nauka w języku angiel-
skim, innowacyjność kierunku i szeroki wachlarz 
możliwości podjęcia pracy po ukończeniu studiów. 

Jaki przedmiot najbardziej Cię ciekawi?
Myślę, że wszystkie moduły są ciekawe, ale  
numer jeden to zdecydowanie studio, które 
w każdym semestrze dotyczy innego aspek-
tu rozwoju miasta. Ostatnio było to Smart 
City. Produktem końcowym jest opracowa-
nie własnej strategii oraz masterplanu dla 
konkretnej dzielnicy, miasta lub aglomeracji  
na kolejne 20–30 lat. To niezwykle fascynujące  
i rozwijające moją wyobraźnię zadanie.

Poznaj Izabellę 
Jarmolińską – 
studentkę Urban Management  
w Collegium Da Vinci



Jakie są Twoje doświadczenia  
związane z nauką zdalną?

Studiowanie zdalne jest dla mnie dosyć trudne, 
ponieważ jestem osobą towarzyską i lubię zmie-
niać otoczenie w ciągu dnia. W trybie zdalnym 
możliwości prowadzenia zajęć, w różnej formie, 
są ograniczone. Uważam jednak, że CDV pora-
dziło sobie bardzo dobrze z tym zadaniem. Nie 
doświadczyłam żadnych problemów technicznych, 
co więcej, nasi wykładowcy postanowili udostępnić 
nam Atelier RDH Urban, gdzie jesteśmy w stanie 
wspólnie pracować nad projektami i uczestniczyć 
w niektórych zajęciach w formie hybrydowej.
 
W tym roku CDV obchodzi 25-lecie.  
Jak Twoim zdaniem będą wyglądały  
studia i nasza uczelnia za 25 lat?

CDV ma w swojej ofercie najbardziej innowacyjne 
kierunki studiów w Poznaniu. Moim zdaniem rozwój 
uczelni będzie zmierzał w tym samym kierunku. 
Dodatkowo szkoła udoskonali infrastrukturę, roz-
buduje współpracę z zagranicznymi uczelniami 
oraz otworzy filie w innych miastach w Polsce. 
Przekonamy się za 25 lat.

Czy studia pomagają Ci realizować  
Twoje pasje?

Studia stały się moją pasją. Każdy nowy projekt 
jest dla mnie kolejnym ciekawym i inspirującym 
wyzwaniem. Zajęcia w postaci studio, praktyk, 
spotkań ze specjalistami czy wyjazdów krajowych 
lub zagranicznych poszerzają moje horyzonty  
i pozwalają mi na budowanie sieci profesjonalnych 
kontaktów.

Co to dla Ciebie znaczy,  
że ktoś jest ciekawy?

Osoba, która niezależnie od pozycji społecznej, 
sytuacji materialnej czy wieku nieustannie posze-
rza swoją wiedzę, zbiera doświadczenia i myśli  
w sposób nieszablonowy. Osoby ciekawe przeni-
kliwie obserwują otaczającą nas rzeczywistość, 
używając wszystkich zmysłów, i dostrzegają nie-
oczywiste rozwiązania – odpowiedzi na nurtujące 
ich pytania.

Jakie są Twoje marzenia?
Chciałabym wyjechać na studia magisterskie  
za granicę, poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie 
urban designu, jednocześnie poznając nowe miej-
sca, kultury, tradycje oraz ludzi.

Z jakich swoich osiągnięć jesteś dumna?
W listopadzie wraz z grupą znajomych z kierunku 
wygraliśmy konkurs na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej na zagospoda-
rowanie terenu przyległego do Akwenu Mariny  
w Czerwonaku. To sukces i wyróżnienie. Wygrali-
śmy z trzema profesjonalnymi biurami architek-
tonicznymi!

@bellunia_



Czym jest Urban Management  
i dlaczego warto studiować ten kierunek?
Urban Management – to nowa generacja urbanistów
Urban Management wspiera rozwój nowej generacji, otwarcie myślących urbanistów. To międzynarodo-
we studia inżynierskie prowadzone w języku angielskim, wzorowane na holenderskim modelu kształcenia. 
Studentom pomaga międzynarodowy zespół wykładowców – praktyków i ludzi z pasją: urbanistów, eko-
nomistów, prawników, architektów, dziennikarzy, samorządowców, managerów firm itd. Dzielą się swoim  
doświadczeniem, jak odpowiedzialnie projektować przestrzeń, planować rozwój, mądrze wykorzystywać za-
soby i nowoczesne technologie. Uwrażliwiają na zachodzące w miastach procesy społeczne i wyzwania go-
spodarcze oraz środowiskowe. Urban Management to także kierunek dla zainteresowanych profesjonalną 
karierą w zakresie zarządzania procesami i projektami rozwoju miast, metropolii i regionów (przestrzeń, 
mobilność, gospodarka, społeczeństwo, technologie). Rekomendowany polskim i zagranicznym studentom 
zainteresowanym włączeniem w międzynarodową edukację urbanistyczną.

Urban Management – to umiejętności i kompetencje 
Kierunek promuje model aktywnego uczenia się, stawia na umiejętności i kompetencje pożądane w celu 
sprawnego funkcjonowania współczesnych miast (nauka stosowana - ang. applied science). Główna forma 
zajęć to studio – praca na projektach i zagadnieniach z praktyki miejskiej, wsparta przydatną teorią. Studio 
integruje różne formy aktywności: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, debaty, prezentacje, zajęcia 
manualne, graficzne, komputerowe, pracę w terenie. Zajęcia inspirują studentów do poszukiwania kreatyw-
nych i niekonwencjonalnych rozwiązań (thinking out of the box). Wspierają ich indywidualną i zespołową 
aktywność. Rozwijają umiejętności komunikacji, współpracy, obserwacji oraz krytycznego myślenia. Studen-
ci, pracując nad projektami, uczą się odpowiedzialności za przestrzeń i podejmowania decyzji. 

Urban Management – to bycie w centrum kluczowych procesów 
Urban Management jest kierunkiem przyszłościowym, powiązanym z dynamiką zmian w miastach. Miasta 
stają się obszarami największych wyzwań przestrzennych, środowiskowych i demograficznych. A także baro-
metrem zmian gospodarczych i technologicznych. Jest to nieodwracalny globalny trend. Rodzi on potrzebę 
poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań, adekwatnych do zmieniających się potrzeb społecznych. Stu-
denci Urban Management uczą się rozumienia tych procesów i przygotowywania projektów w międzyna-
rodowym otoczeniu. Jest ono bardzo ważne i działa niezwykle twórczo, dając szeroką perspektywę na życie  
w mieście, w społeczności i na życie w ogóle. Studenci podróżują i pracują nad realnymi zagadnieniami prze-
strzennymi w wybranych dużych miastach. Odbywają praktyki w instytucjach odpowiedzialnych za kształto-
wanie ładu przestrzennego, rewitalizację i rozwój. 



Jak zorganizowana jest nauka?
Model kształcenia Da Vinci: 

PRAKTYCZNOŚĆ
Stawiamy na zastosowanie pozyskanej wiedzy w praktyce jeszcze w trakcie studiów. Zajęcia 
mają formę studio, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów 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 kierunkiem lub stanowić tzw. moduły międzykierunkowe. Takie rozwiązanie umożliwia
interdyscyplinarność.

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
Koncentrujemy się na wykształceniu u studentów kompetencji, które powinny cechować  
pracowników przyszłości. Są to m.in. kreatywność, rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne
myślenie, przedsiębiorczość, czy współpraca zespołowa.

• Nauka odbywa się w języku angielskim, wystarczy 
znajomość języka na poziomie B1, w razie potrzeby 
zapewniamy intensywny kurs doszkalający.

• Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści, polscy 
i holenderscy, zajmujący się zrównoważonym roz-
wojem miast, planowaniem przestrzeni miejskiej, 
doskonale znający specyfikę procesów urbaniza-
cyjnych zachodzących w Europie. Reprezentują oni 
partnerskie podejście do studentów, pobudzają 
ich kreatywność i wspierają w rozwiązywaniu 
problemów.

• Studia dają możliwość podjęcia zagranicznych 
praktyk zawodowych, wyjazdów naukowych,  
wymiany ze studentami z Holandii oraz nawiąza-
nia kontaktów ze specjalistycznymi instytucjami 

europejskimi i międzynarodowym środowiskiem 
urbanistycznym.

• Zajęcia mają różnorodną formę – od warsztatów  
i projektów grupowych po pracę w ramach otwar-
tych atelier i pracowni.

• Studenci mają możliwość realizowania praktyk i staży  
w profesjonalnym, międzynarodowym otoczeniu 
zawodowym.

• Praca dyplomowa (inżynierska) ma formę pro-
jektu, realizowanego indywidualnie lub grupowo.

• Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet 
oprogramowania Microsoft Office.

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl



Studiuj Urban Management,
jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz:
• dołączyć do inspirującej międzynarodowej społeczności akademickiej,
• korzystać z wiedzy praktyków, w oparciu o najlepsze holenderskie doświadczenia urbanistyczne,
• zdobywać wiedzę, jak rozwijały się miasta i odkrywać to, co tworzy ich współczesny wizerunek, oraz 

megatrendy rozwoju,
• odkrywać tajniki planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, kreowania przyjaznej, 

zrównoważonej i społecznie akceptowanej przestrzeni miejskiej,
• poznawać praktyczne aspekty strategicznego planowania rozwoju miejskiego, przygotowywania, 

finansowania i realizacji projektów w najważniejszych obszarach funkcjonowania miast,
• poznawać zasady tworzenia inteligentnych systemów transportowych oraz możliwości, jakie daje mądre 

wykorzystywanie zasobów i technologii w rozwoju miast,
• aktywnie uczestniczyć w procesie partycypacji społecznej,
• zdobywać umiejętności prowadzenia dyskusji czy zarządzania sytuacjami konfliktowymi,
• poznawać arkana zarządzania miastem i modele przywództwa,
• zdobywać umiejętności manualne związane z kompozycją, perspektywą, technikami rysunkowymi,
• zdobywać umiejętności wykorzystania programów graficznych w procesie projektowania i modelowania 

struktur przestrzennych.

Jaką pracę możesz podjąć?

• Manager ds. projektów miejskich
• Specjalista ds. zarządzania strategicznego
• Planista/programista projektów miejskich
• Międzynarodowy ekspert ds. polityki miejskiej
• Konsultant ds. cyfrowej transformacji w miastach
• Urbanista
• Specjalista ds. planowania przestrzennego, rewitalizacji



Pobierz raport Collegium Da Vinci 
i infuture.institute Natalii Hatalskiej

„Przyszłość edukacji.  
Scenariusze 2046”

    raport.cdv.pl

Wzorem uczelni Cambridge i Oxford 
realizujemy program tutoringu:  
na pierwszym roku wykonasz bezpłatnie 
badanie Gallupa – Clifton Strengths-
Finder® – oraz test Insightful ProfilerTM.  
Na tej podstawie poznasz swoje talenty 
i przy wsparciu tutora wyznaczysz cele 
rozwojowe.

Biuro Karier CDV pomoże Ci w zna-
lezieniu płatnych praktyk u naszych 
partnerów oraz w znalezieniu pracy  
po ukończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie  
studiów w formie stypendium socjalne-
go lub stypendium Rektora. Sprawdź 
szczegóły na cdv.pl. 

Program Erasmus+ umożliwi Ci pod-
jęcie nauki na partnerskich uczelniach 
w Europie.

Pamiętaj, że:

Partnerzy kierunku:

Chcesz dowiedzieć się więcej?
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.

 697 690 588 aniol@cdv.pl Anioł CDV

Masz orzeczenie o niepełnosprawności?
Nasza uczelnia jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
Wspieramy studentów i doradzamy, w jaki sposób pozyskać dodatkowe 
środki na naukę. 

Skontaktuj się z pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnością:

 695 258 683 pelnomocnik.niepelnosprawni@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
cdv.pl

Poznaj wykładowców Collegium Da Vinci

Elro van den Burg

Dyrektor zarządzający Holendersko-Polskiej Izby Handlowej oraz były dziennikarz i korespondent radiowy, 
telewizyjny i prasowy w Polsce i Holandii. Podczas 25-letniej kariery zawodowej w mediach przygotowywał 
raporty dla radia w Holandii, Afryce Południowej oraz Bośni i Kosowie. Przeprowadzał wywiady z czołowymi 
artystami pop, w tym Madonną, Robbiem Williamsem i Mariah Carey w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii. Jako korespondent w Polsce napisał ponad 3000 artykułów na tematy polityczne i gospodarcze.

W dzisiejszych czasach, gdy media społecznościowe odgrywają tak ogromną rolę, młodzi ludzie często zapo-
minają, że najskuteczniejszym sposobem na zdobycie informacji jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu 
z innymi osobami. Ten sposób gromadzenia informacji ma ogromną moc i kiedy opanujesz tę umiejętność, 
będziesz w stanie wyróżnić się na tle konkurencji, bez względu na zawód, który wybierzesz. Na kierunku Urban  
Management prowadzę zajęcia w ramach kursu interviewing and writing. Przekazuję studentom wiedzę, 
jak stosować i rozwijać krytyczne podejście do wszystkich źródeł informacji oraz jak skutecznie gromadzić 
dane podczas wywiadów. Dzielę się doświadczeniem, jak pisać ciekawe historie, biorąc pod uwagę różne 
punkty widzenia czy kierując je do konkretnych odbiorców. Omawiam zagadnienia związane z dezinformacją  
i fake newsami. Rozwijanie umiejętności komunikowania się jest kluczowe, by zrozumieć istotę wielu problemów  
i dotrzeć do różnych interesariuszy. To ważna umiejętność w świadomym rozwijaniu profesjonalnej kariery.

Huub Droogh 

Holenderski urbanista, specjalista w zakresie planowania miejskiego i zrównoważonego rozwoju miast  
i regionów. Pracował dla Ministerstwa Gospodarki w Holandii. Od 1993 roku związany z Rothuizen  
Architecten Stedenbouwkundigen, holenderskim biurem z ponad 80-letnią historią w dziedzinie urbani-
styki i architektury. Od 14 lat aktywny zawodowo w Polsce jako partner RDH Urban, ekspert, konsultant,  
a także wykładowca akademicki. 

W nauczaniu kluczowe są: umiejętność dzielenia się ze studentami własnym doświadczeniem, inspirowanie, 
przełamywanie schematów. Wiedza i praktyka, które pomagają zrozumieć miasto, jego krwiobieg, dynamikę, 
mieszkańców i ich codzienne sprawy – to fundament Urban Management. Żeby zrozumieć miasto, musisz 
zrozumieć ludzi, ich potrzeby i motywacje. Miasta coraz bardziej stawać się będą główną siłą napędową 
transformacji gospodarczej, społecznej i technologicznej. Oznacza to rosnące wyzwania dla ich liderów  
i wszystkich odpowiedzialnych za rozwój miast. To również potrzeba posiadania wiedzy z różnych dziedzin, 
zdolność budowania partnerstw, umiejętność rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów. Poważ-
nie myślimy o przyszłych pokoleniach dobrze wykształconych, mądrych i otwarcie myślących ludzi. Ważne,  
by zaszczepić w nich pasję poznawania, otwartość w komunikowaniu się i odwagę w działaniu.

rekrutacja@cdv.pl
/collegiumdavinci
@collegium_da_vinci


