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Poznaj  
Weronikę Słobodzian – 
studentkę  
zarządzania kreatywnego  
w Collegium Da Vinci

Dlaczego wybrałaś  
zarządzanie kreatywne w CDV?
Swoją przyszłość wiążę z projektowaniem, a dzięki 
zarządzaniu kreatywnemu poznaję tajniki pracy 
twórczej oraz rozwijam kompetencje niezbędne 
przy prowadzeniu biznesu. Wybrałam takie stu-
dia magisterskie, ponieważ chcę się przygotować  
do stworzenia własnej marki odzieżowej. Zarzą-
dzanie kreatywne w CDV łączy praktyczną wiedzę  
z różnych obszarów oraz daje szansę na dodatkowe 
aktywności podczas studiowania.

Jaki przedmiot najbardziej Cię ciekawi?
Każdy ze słowem ,,design’’ w nazwie.

Czy studia pomagają Ci realizować  
Twoje cele życiowe?

Dzięki tym studiom czuję się bardziej świadoma  
tego, co przyniesie przyszłość. Zaczynam zauwa-
żać wokół siebie więcej możliwości. Studiując  
w formule 3 + 2, mogę nadal rozwijać się w pro-
jektowaniu mody. Wolny czas w tygodniu pozwala 
mi też otworzyć się na nowe aktywności, takie jak 
nauka języków czy – od niedawna – poznawanie 
świata UX i UI. 



Co to dla Ciebie znaczy,  
że ktoś jest ciekawy?

Dla mnie ciekawość to odwaga. Odwaga, żeby 
zapytać, poznać, spróbować. To najciekawsi 
zmieniają świat.

Jakie są Twoje marzenia?
Chcę projektować, upiększać codzienność.

Z jakich swoich osiągnięć jesteś dumna?
Wszystkie moje działania można śledzić w social 
mediach na moich kontach VERULE: 
• www.facebook.com/veruleofficial,
• www.instagram.com/veruleofficial.

Jakie są Twoje doświadczenia  
związane z nauką zdalną?

Studiowanie zdalne w CDV odbieram bardzo  
pozytywnie. Wykładowcy korzystają z przeróżnych 
form wzbogacania zajęć online, co sprawia, że nie 
tracą one na wartości w porównaniu z zajęciami 
na żywo. Nigdy nie jest nudno. I jeszcze jedno – 
studiowanie zdalne pozwala dłużej pospać!

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

Myślę, że jeszcze nie wymyślono większości kie-
runków, które będzie można studiować wtedy  
w CDV. Liczę, że takie przyszłe studiowanie będzie 
oparte na odkrywaniu siebie, rozwijaniu swoich 
kompetencji, a przede wszystkim będzie stwarzało 
szerokie spektrum możliwości zawodowych.

/veruleofficial 

/weronika.slobodzian

@veruleofficial

@verccas



Czym i dla kogo jest zarządzanie kreatywne? 
Zarządzanie kreatywne to innowacyjny kierunek, uwzględniający szybkość zmian zachodzących we współ-
czesnym świecie oraz łączący wiedzę z zakresu zarządzania, nowych technologii i rozwoju osobistego. Pro-
gram studiów, kadra oraz proces uczenia przygotowano we współpracy ze światowymi liderami w zakresie 
innowacji w biznesie tak, by trzymały poziom najlepszych uczelni. Kierunek został nagrodzony w Ogólno-
polskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” w roku akademickim 2015/2016  
za najwyższe standardy jakościowe obowiązujące w szkolnictwie wyższym.

Zarządzanie kreatywne to studia skierowane do obecnych i przyszłych innowatorów, którzy w ramach zarządza-
nia organizacjami będą potrafili wykorzystać potencjał gospodarki elektronicznej, umiejętności projektantów 
i nowoczesne metody zarządzania projektami. To studia dla osób, które zdobyły dyplom licencjata na innych 
kierunkach, a teraz chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie kreatywnego spojrzenia na prowadzenie 
biznesu i dostrzegają znaczenie twórczego, zespołowego i interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów. 
Kierunek ten stanowi też doskonałą kontynuację kształcenia dla osób po kierunkach artystycznych, informa-
tycznych, humanistycznych i społecznych, gdzie kompetencje profesjonalne wymagają dopełnienia umiejęt-
nościami managerskimi i projektowymi.

Przeciętne zarobki na stanowisku UX designera 
wynoszą 9200 zł brutto, junior brand managera 
7900 zł brutto, brand managera 11 500 zł 
brutto, a marketing managera  
12 000 zł brutto.
Źródło: Pracuj.pl



• Wyznajemy zasadę learning by doing. 80% zajęć 
to zajęcia praktyczne. Nie będziesz tracił czasu  
na nudne wykłady, bo takich u nas nie ma! Wie-
dzę zdobywasz, wykonując projekty grupowe, bio-
rąc udział w warsztatach oraz realizując zadania  
i projekty badawczo-rozwojowe we współpracy  
z firmami partnerskimi takimi jak: YouNick, Micro-
soft IT Academy Program czy Service Design Polska.

• Program studiów został przygotowany i realizowa-
ny jest przez przedstawicieli firm: Service Design 
Network Polish Chapter, YouNick, StartUp Poznań.

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

• Chcemy, aby studenci mogli rozwijać się całościo-
wo i zgodnie ze swoją wizją, dlatego w trakcie 
studiów możesz samodzielnie wybrać szereg 
modułów, które są związane z Twoimi zaintere-
sowaniami i planami zawodowymi.

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

• W trakcie studiów masz możliwość zdobycia cer-
tyfikatów biznesowych, które potwierdzą Twoje 
kompetencje i wzbogacą Twoje CV. W ramach 
zajęć studenci mają możliwość wzięcia udziału 
m.in. w kursie moderatora design thinking.

• Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet 
oprogramowania Microsoft Office.

Wybierz Design Management,
jeśli chcesz:

• poznać biznesową stronę designu,
• zaznajomić się ze specyfiką pracy w sektorze 

kreatywnym,
• realizować swój potencjał twórczy w wolnym 

zawodzie,
• nauczyć się zarządzać kreatywnym zespołem,
• projektować marki,
• budować wizerunek organizacji.

Wybierz User Experience (UX) Design,
jeśli chcesz:

• projektować doświadczenia użytkowników,
• poznać architekturę informacji,
• zostać specjalistą od tzw. usability,  

czyli użyteczności,
• zdobyć kompetencje projektanta interakcji 

użytkownika z firmą, jej usługami i produktami.

Jaką specjalizację wybrać?

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl



• UX designer
• Specjalista ds. badania UX  

i jakości usług
• Project manager
• Design leader

• Manager zespołu  
ds. obsługi klienta

• Key account manager
• Manager ds. badań i rozwoju
• Manager rozwoju produktu  

lub usługi

• Manager ds. marketingu
• Manager ds. promocji  

i komunikacji wizualnej

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nie musisz czekać na obronę swojej pracy licencjackiej lub inżynierskiej, żeby zapisać 
się na studia II stopnia! Możesz rozpocząć naukę jako wolny słuchacz od października 
2021 r., a dyplom dostarczyć później – do 31 stycznia 2022 r. 

Możesz studiować zarządzanie kreatywne na studiach II stopnia (magisterskich) nieza-
leżnie od kierunku ukończonego na studiach I stopnia (licencjackich).

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

Jaką pracę możesz podjąć?



Pobierz raport Collegium Da Vinci 
i infuture.institute Natalii Hatalskiej

„Przyszłość edukacji.  
Scenariusze 2046”

    raport.cdv.pl

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się 
rynku pracy najważniejsze, obok umie-
jętności specjalistycznych, są tzw. kom-
petencje przyszłości, które nabędziesz 
w Collegium Da Vinci. Są to m.in. kre-
atywność, rozwiązywanie złożonych 
problemów, krytyczne myślenie, przed-
siębiorczość czy współpraca zespołowa.

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.

Partnerzy kierunku:



dr Karolina Janiszewska

Ekspertka w zakresie strategii zarządzania marką i komunikacji marek. Od wielu lat przygotowuje  
autorskie warsztaty strategiczne i koncepcje dla biznesu. Współautorka książek oraz licznych publikacji 
polsko- i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją i zarządzaniem marką. 
Łączy wiedzę naukową z praktyką. Podpisuję się pod twierdzeniem Alberta Einsteina: ,,Wyobraźnia jest 
ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona’’.

W pracy ze studentami łączę wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami. Wspólnie poszukujemy inspirujących 
przykładów aktywności marek, które wyróżniają się niestandardowym, ciekawym podejściem do funkcjo-
nowania na rynku. Staram się, aby moi studenci potrafili zastosować wiedzę teoretyczną, różne modele 
i narzędzia w kreatywnych działaniach na rzecz marek i organizacji. Zawsze podkreślam, że punktem 
wyjścia procesów twórczych w zarządzaniu są: poznanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz społeczna 
odpowiedzialność. Takie podejście pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym stajemy 
się współtwórcami przyjaznego świata. Pokazuję studentom sposób działania, który wiąże kreatywność  
ze zdrowym rozsądkiem i poczuciem odpowiedzialności.

dr Marcin Chłodnicki

Współzałożyciel thinktanku Service Design Polska, członek Service Design Network, European Academy 
of Marketing i Design Thinkers Network. Współzałożyciel SDN Polska (Service Design Network Polish 
Chapter). Jeden z pionierów Service Design – nowoczesnego nurtu projektowania usług w Europie. 
Właściciel i prezes firmy Business Development Solutions, z którą realizuje zadania projektowe w kraju  
i na świecie. Stworzył metodologię wzornictwa usług (service design management) dla Instytutu Wzor-
nictwa Przemysłowego. Zasiadał w jury konkursu Dobry Wzór. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów 
naukowych i poradnikowych i kilku książek.

Kreatywność stanowi dziś pożądaną cechę nie tylko w kulturze, ale i w biznesie. Zakres kompetencji  
i umiejętności wymaganych od skutecznego managera stawia ten zawód wśród najbardziej wymagających 
i odpowiedzialnych. Skuteczne firmy wykorzystują w XXI w. pracę zespołów zadaniowych, wizualizację  
oraz szybkie prototypowanie rozwiązań. To wszystko wymaga jednak planu, harmonogramu, podziału ról,  
odpowiedzialności, a także narzędzi wspomagających pracę zespołową, czyli zarządzania – zarządzania  
kreatywnego.

Poznaj wykładowców Collegium Da Vinci

studia I stopnia: 697 690 034
667 520 739 

studia II stopnia: 697 230 138

rekrutacja@cdv.pl
/collegiumdavinci
@collegium_da_vinci

cdv.plul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61–719 Poznań


