
ZARZĄDZANIE
KREATYWNE

STUDIA 
I STOPNIA
stacjonarne 
i niestacjonarne



Dlaczego wybrałaś zarządzanie 
kreatywne?

Odkąd przekroczyłam szkolny próg, każdą wolną 
chwilę spędzałam na organizowaniu wydarzeń 
społecznych. Pomysłów na dalszą edukację miałam 
wiele, ale wygrała pasja – ludzie. Zdecydowałam 
się na CDV ze względu na projektowy sposób 
prowadzenia zajęć. I to był strzał w dziesiątkę!

Jaki przedmiot najbardziej Cię ciekawi?
Najbardziej zaciekawiły mnie zajęcia z co-creation 
oraz psychologia zachowań i decyzji konsumen-
ckich. Pracujemy na przykładach z życia wziętych, 
a poznane mechanizmy przydadzą mi się w przy-
szłości. Każde zajęcia prowadzone są nieszablo-
nowo, przez co czas upływa niezwykle szybko  
i przyjemnie.

Poznaj Helenę 
Hermanowicz – 
studentkę 
zarządzania kreatywnego 
w Collegium Da Vinci



/helena.hermanowicz

Jakie są Twoje doświadczenia  
związane z nauką zdalną?

Bardzo obawiałam się zajęć w trybie zdalnym,  
bo ogromnie cenię kontakt z ludźmi. Podjęłam 
jednak ryzyko i zapisałam się na studia, a CDV 
spełniło wszystkie obietnice dotyczące tego sposo-
bu nauczania. Zajęcia nie są pustym patrzeniem  
w ekran, gdyż wykładowcy dbają o stałą interakcję 
ze wszystkimi studentami. W tym momencie zajęcia 
są miłą odskocznią od restrykcji, bo mamy okazję 
zobaczyć twarze kolegów i koleżanek. Cieszę się, 
że mimo przeciwności proces mojej edukacji nie 
zatrzymał się. Wierzę, że damy radę. Jak nie my,  
to kto?

W tym roku CDV obchodzi 25-lecie.  
Jak Twoim zdaniem będą wyglądały  
studia i nasza uczelnia za 25 lat?

Być może studiować będzie można zarówno  
w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Wszyst-
ko będzie zależeć od preferencji studenta, który  
np. na stałe pracuje w innym mieście i nie  
ma możliwości przeprowadzić się lub dojeżdżać 
co tydzień na zajęcia z drugiego końca Polski lub 
może nawet z dalszego zakątka globu. To by było 
naprawdę wygodne. Uczelnia udowadnia, że oba 
warianty nauki są równie skuteczne.

Czy studia pomagają Ci realizować  
Twoje cele życiowe?

Pozyskaną wiedzę przekładam na własne małe 
i duże cele. Przede wszystkim dowiedziałam się,  
że pytać to znaczy pukać do drzwi mądrości.  
Dodatkowo nauczyłam się patrzeć z różnych per-
spektyw, co daje mi poczucie większej stabilizacji  
i szerszy wachlarz możliwości.

Co to dla Ciebie znaczy,  
że ktoś jest ciekawy?

Osoba ciekawa przeciera szlak, obserwuje, ana-
lizuje i wyciąga wnioski, nie działa odtwórczo, 
ale kreatywnie. Uczelnia zdecydowanie propagu-
je taką postawę. Często sprawdzam plan zajęć  
na kolejny tydzień, bo czekam na przypływ nowych, 
inspirujących informacji.

Co Cię kręci?
Uwielbiam podejmować rękawicę, ryzykować.  
To wszystko, by po prostu żyło się lepiej w pracy  
i prywatnie. Moim konikiem jest planowanie i anali-
zowanie, upraszczanie, np. sprawne zorganizowanie 
podróży czy eventu muzycznego. Za pięć lat chcia-
łabym prowadzić firmę zajmującą się organizacją  
i oprawą eventów.

Z jakich swoich osiągnięć jesteś dumna?
Przez 10 lat kreatywnie wspierałam lokalny ośrodek 
kultury. Tłumaczyłam międzynarodowe warszta-
ty muzyczne, prowadziłam konkursy, planowa-
łam i uczestniczyłam w corocznych wieczorach  
z muzyką i poezją, organizowałam cykle festiwali  
i koncertów na rzecz dzieci chcących rozwijać się 
w tej dziedzinie.



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, 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.

Czym i dla kogo jest zarządzanie kreatywne?
Zarządzanie kreatywne to innowacyjny kierunek, uwzględniający szybkość zachodzących we współczesnym świe-
cie zmian i łączący wiedzę z zakresu zarządzania, nowych technologii i rozwoju osobistego. Program studiów, 
kadra oraz proces uczenia zostały przygotowane we współpracy ze światowymi liderami w zakresie innowacji  
w biznesie tak, by nie odbiegały od standardów najlepszych uczelni. Studia te zostały nagrodzone w Ogólnopolskim 
Konkursie i Programie Akredytacyjnym ,,Studia z Przyszłością’’ za najwyższe standardy jakościowe obowiązujące  
w szkolnictwie wyższym. Kierunek otrzymał też pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej z najdłuższą 
możliwą obecnie akredytacją, czyli aż do roku akademickiego 2026/2027! 

Zarządzanie kreatywne to studia skierowane do obecnych i przyszłych innowatorów, którzy w ramach zarzą-
dzania organizacjami będą potrafili wykorzystać potencjał gospodarki elektronicznej, umiejętności projektan-
tów i nowoczesne metody zarządzania projektami. To studia dla osób, które chcą się nauczyć kreatywnych 
metod zarządzania projektami innowacyjnymi oraz poszukują nowych technik i narzędzi wykorzystywanych  
w marketingu. Studia zaprojektowane są zarówno dla osób poszukujących drogi zawodowej po szkole średniej, 
jak i dla tych, którzy ukończyli studia w ramach innych kierunków, a teraz chcą rozwijać swoje kompetencje 
związane z zarządzaniem.



Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl

• Wyznajemy zasadę ,,Learning by doing’’. 80%  
to zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń i warszta-
tów, prowadzone przez specjalistów i ekspertów, 
głównie z firm partnerskich Collegium Da Vinci.  

• Program studiów został przygotowany i realizo-
wany jest przez przedstawicieli firm takich jak 
Service Design Network Polish Chapter, YouNick 
oraz StartUp Poznań.

• Stawiamy na projektowe i zindywidualizowane 
podejście do procesu uczenia. Zajęcia są często 
prowadzone przez praktyków biznesu w małych 
grupach zadaniowych.

• Umożliwimy Ci odbycie zagranicznych praktyk, 
staży i wyjazdów studyjnych, gdyż współpra-
cujemy z międzynarodowymi organizacjami, 
np. Service Design Network. 

• W trakcie studiów masz możliwość zdobycia  
wystawianych przez firmy partnerskie certyfi-
katów, które potwierdzą Twoje kompetencje  
i wzbogacą Twoje CV. 

• Praca dyplomowa to projekt, często zespołowy, 
podczas którego opracowujesz rozwiązania
rzeczywistych problemów. 

• Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet 
oprogramowania Microsoft Office.

Wybierz zarządzanie kreatywne, 
jeśli chcesz:
• wykorzystywać w praktyce najnowsze narzędzia i techniki marketingu, 
• pracować w agencjach reklamowych, kreatywnych i digitalowych, 
• projektować nowoczesne strategie marketingowe dla organizacji, 
• tworzyć nowe i rozwijać już istniejące marki, produkty i usługi w zgodzie z najnowszymi trendami,
• tworzyć nowatorskie i skuteczne rozwiązania dla organizacji, 
• wykorzystywać w praktyce najnowsze techniki i metody zarządzania,
• zarządzać innowacyjnymi projektami, 
• wprowadzać zmiany i innowacje w firmach i organizacjach,
• skutecznie wdrażać nowe koncepcje i pomysły rozwoju.

• Specjalista ds. marketingu
• Project manager
• Manager innowacji
• Manager zespołu ds. obsługi klienta

• Account manager w agencji reklamowej
• Manager ds. badań i rozwoju
• Manager rozwoju produktu lub usługi

Jaką pracę możesz podjąć?



Poznaj przykładowe moduły (bloki zajęciowe)  
na zarządzaniu kreatywnym:
• Megatrendy – proces i etapy ich powstawania
• Design Thinking
• Komunikacja marketingowa
• Kreowanie marki
• Marketing relacyjny
• Neuromarketing
• Negocjacje i strategie sprzedaży koncepcji kreatywnych
• Strategie marketingowe
• Metody i koncepcje zarządzania
• Metody i techniki zarządzania projektami
• Strategie zrównoważonego rozwoju
• Zarządzanie innowacją od idei do wdrożenia
• Produkcja wydarzeń kulturalnych
• Systemy zarządzania treścią portali internetowych

Przeciętne zarobki na stanowisku project 
managera wynoszą 10 000 zł brutto,  
junior product managera 6600 zł brutto,  
a product managera 10 500 zł brutto.

Źródło: Pracuj.pl



Pobierz raport Collegium Da Vinci 
i infuture.institute Natalii Hatalskiej

„Przyszłość edukacji.  
Scenariusze 2046”

    raport.cdv.pl

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

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:



ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61–719 Poznań

studia I stopnia: 697 690 034
667 520 739 

studia II stopnia: 697 230 138

rekrutacja@cdv.pl
/collegiumdavinci
@collegium_da_vinci

cdv.pl

Poznaj wykładowców Collegium Da Vinci

dr Katarzyna 
Walkowiak-Markiewicz

Doświadczona managerka, trenerka, konsultantka oraz wykładowczyni 
akademicka. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie, które zdo-
bywała na stanowiskach managerskich w korporacjach finansowych 
i w konsultingu. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym i proce-
sowym. Prowadzi projekty strategiczne oraz warsztaty dla biznesu  
i szkolenia, jest też współautorką wielu książek. Wszechstronną wiedzę 
naukową w zakresie marketingu, badań marketingowych, zarządzania 
strategicznego oraz zarządzania projektami i jakością łączy z praktyką.

Uczymy naszych studentów twórczego myślenia i kreatywności, która dziś jest cechą szczególnie pożądaną przez wielu 
pracodawców. Umiejętność tworzenia nowych rozwiązań przydaje się nie tylko managerom, liderom, ale też pracownikom 
zajmującym niższe stanowiska w strukturze organizacyjnej firmy. Twórcze myślenie pozwala skutecznie rozwiązywać 
problemy w nowatorski sposób tam, gdzie rutynowe postępowanie zawodzi. Podczas zajęć dajemy studentom prze-
strzeń, żeby mogli rozwijać swoje talenty i intelekt oraz wykazywać się pomysłowością. Przygotowujemy ich do pracy 
w środowisku kreatywnym, jednocześnie dając im możliwość skutecznego i konkurencyjnego funkcjonowania na rynku 
pracy w ramach własnej działalności gospodarczej.


