


Czym i dla kogo 
jest Biznes 
Manager?

Kierunek Biznes Manager to studia o profilu praktycznym, sta-
nowiące odpowiedź na zmieniający się rynek pracy. Po ukoń-
czeniu kierunku z łatwością będziesz mógł komunikować się 
z partnerami biznesowymi w sprawach zawodowych (również 
w języku obcym) oraz skutecznie realizować zlecone zadania 
czy negocjować zasady współpracy. Dodatkowo zyskasz umie-
jętność efektywnego korzystania z możliwości social mediów.

Dowiesz się, jak w codziennej pracy wykorzystywać wiedzę z zakre-

su nauk o zarządzaniu, administracji oraz komunikacji wewnętrznej. 

Nauczysz się sprawnie posługiwać dostępnymi środkami w zakresie 

technik informacyjnych czy technologii informatycznych niezbęd-

nych do przygotowania baz danych, wykresów, raportów na potrze-

by pracy biurowej i administracyjnej.



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, warsz-

tatów 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 kierun-

kiem lub stanowić tzw. moduły międzykierunkowe. Takie rozwiąza-

nie pozwala studiować interdyscyplinarnie.

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
Koncentrujemy się na wykształceniu u studentów kompetencji, 

które powinny cechować pracowników przyszłości. Są to m.in. kre-

atywność, rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne myśle-

nie, przedsiębiorczość czy współpraca zespołowa.



Biznes Manager.
Dlaczego warto?

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA
Zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń i warsztatów prowadzone przez specja-

listów i ekspertów, głównie z firm partnerskich.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY W ORGANIZACJI I JAKO FREELANCER
Uczymy od podstaw zagadnień związanych z biznesem i pracą na stanowi-

skach wspomagających funkcjonowanie organizacji, ale także tych związa-

nych z pracą freelancera. 

JĘZYKI OBCE
Program studiów obejmuje naukę dwóch języków obcych. Podczas zajęć 

poznasz praktyczne aspekty komunikacji w biznesie.

DODATKOWE ZAŚWIADCZENIA O NABYCIU KOMPETENCJI 
W TWOIM CV
Po ukończeniu konkretnych modułów otrzymasz bezpłatnie zaświad-

czenia o nabyciu kompetencji w ramach wybranych przedmiotów, 

co poszerzy Twoje CV.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH CERTYFIKATÓW
Certyfikaty firm i partnerów CDV otrzymasz po realizacji projektów w ra-

mach modułu Business Practice Case.



WYDARZENIA BRANŻOWE
Będziesz uczestniczyć i współtworzyć ciekawe wydarzenia branżo-

we, jak np. HR Meeting, Konferencja Marketing i Technologie.

TO TY WYBIERASZ 10 MODUŁÓW, KTÓRE SĄ WEDŁUG CIEBIE 
NAJCIEKAWSZE!
Możesz wybrać zajęcia między innymi z zakresu kształtowania wi-

zerunku organizacji, podejmowania decyzji w biznesie, coachingu 

kariery czy task managementu.

MICROSOFT OFFICE PRO PLUS 365
Jako student otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania MS Office Pro 

Plus 365.

DYPLOMOWE PRACE PROJEKTOWE
Praca dyplomowa to projekt, często zespołowy, podczas którego 

będziesz opracowywać rozwiązania rzeczywistych problemów biz-

nesowych.



Poznaj najważniejsze 
obszary w programie 
kierunku

kluczowe narzędzia 

IT office managera

psychologia 

dla managerów

zarządzanie organizacją, 

projektami i jakością

aspekty i narzędzia 

komunikacji 

office managera

międzykulturowość

dwa języki obce – 

praktyczna komunikacja 

w biznesie

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl



PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU BIZNES MANAGER

Manager procesów operacyjnych

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
rozumieć zasady oraz uwarunkowania we współczesnym biznesie 

efektywnie stosować narzędzia i techniki menedżerskie

selektywnego myślenia i działania zespołowego

dokonywania analiz z wykorzystaniem aspektów analitycznych 

oraz całościowych w biznesie

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
business development manager – manager ds. rozwoju

manager ds. relacji biznesowych 

specjalista ds. koordynowania projektów

manager ds. procesów i rozwoju

kierownik ds. doskonalenia procesów biznesowych

kierownik operacyjny

Zarobki na stanowisku business development managera 
wynoszą średnio 14 000 zł brutto miesięcznie!

Źródło: pracuj.pl



CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
rozumieć i przetwarzać praktykowane w organizacji procedury 

komunikacyjne 

kreować wizerunek wewnętrzny organizacji

kształtować wizerunek organizacji na rynku

mierzyć efektywność działań employer brandingowych

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
specjalista ds. rekrutacji

talent sourcing leader

content marketing specialist

employer branding coordinator

office support associate

specjalista ds. komunikacji

specjalista ds. personalnych

specjalista ds. komunikacji wewnętrznej

Zarobki na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji wynoszą średnio 
6200 zł brutto miesięcznie!

Źródło: pracuj.pl

PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU BIZNES MANAGER

Employer Branding



CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
zarządzać biurem, również w międzynarodowej firmie 

czy w systemie rozproszonym

posługiwać się narzędziami z zakresu zarządzania biurem, 

systemów CRM czy kadr i płac 

efektywnie komunikować się wewnątrz organizacji

współpracować w zespołach

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
koordynator biura

office manager

personal assistant

asystent działu

specjalista ds. administracji

office support associate

PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU BIZNES MANAGER

Office manager w nowoczesnej 
organizacji 



Z czego czerpiesz inspirację?
Odpowiem pr zewrotnie:  n ie 

z czego, ale z kogo. Największą 

inspirację czerpię od ludzi. Moich 

najbliższych, współpracowników, 

klientów, studentów. Ludzie dają 

mi wiele impulsów, które są dla 

mnie punktem wyjścia do rzeczy, 

które robię na co dzień.

Czego dowiedziałaś się o sobie 
dzięki pracy ze studentami 
w CDV?
Że mam dużo cierpliwości ;-) 

A tak poważnie, praca ze studen-

tami to dla mnie również nauka. 

Cieszę się, że mogę dowiadywać 

się nowych rzeczy, że chcą rów-

nież dzielić się swoimi doświad-

czeniami i feedbackiem.

wykładowczynię na kierunku

Biznes Manager w Collegium Da Vinci

Co jest dla Ciebie najważ-
niejsze w nauczaniu? Jak 
pracujesz ze studentami?
Moje zajęcia staram się pro-

wadzić praktycznie i z dużą 

elastycznością. Ważne jest dla 

mnie, aby każdy student, bez 

względu na swoje dotychcza-

sowe doświadczenia, wyniósł 

z zajęć coś  wartościowego 

dla siebie.

Poznaj 
Izabelę Cienkus



izabela-cienkus

Collegium Da Vinci jest Uczelnią Ludzi Ciekawych. Jakich ludzi 
spotkałaś dotąd na uczelni wśród studentów, wykładowców, 
pracowników?
Bardzo ciekawi są po prostu studenci! W jednej z moich grup są lau-

reaci 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie według magazy-

nu brief.pl. Warto się rozglądać wokół swoich studentów, bo takich 

młodych, ciekawych świata ludzi jest wielu.

Jesteś ambasadorem nowego kierunku. Komu poleciłabyś 
te studia? Dlaczego uważasz je za ciekawe?
Kierunek Biznes Manager jest dla osób, które chciałyby w przyszło-

ści pracować w biznesie i rozwijać się na stanowiskach manager-

skich. Studiowanie tego kierunku może być prawdziwym sprawdzia-

nem, jak poruszać się w środowisku, w którym wymaga się od nas 

predyspozycji do zarządzania.

Czy są jakieś osiągnięcia, którymi chcesz się pochwalić?
Zarządzanie zespołami i współpraca z biznesem dały kilka suk-

cesów popartych nagrodami z obszaru marketingu eventów 

i employer brandingu. Szczególnie dumna jestem ze współpracy 

z takimi firmami, jak IKEA Retail, Grupa Eurocash czy Coca-Cola 

HBC Polska.



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.

Masz orzeczenie o niepełnosprawności?
Nasza uczelnia jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnospraw-

nością. Wspieramy studentów i doradzamy, w jaki sposób pozyskać 

dodatkowe środki na naukę. 

Skontaktuj się z pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnością:

CHCESZ DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ?

rekrutacja@cdv.pl
collegiumdavinci

collegium_da_vinci
collegium-da-vinci

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

PARTNERZY 
KIERUNKU

pelnomocnik.niepelnosprawni@cdv.pl697 694 906

Anioł CDVaniol@cdv.pl697 690 588



PAMIĘTAJ, ŻE... U NAS SPRAWDZISZ 
SWOJE MOCNE STRONY!

Wzorem Uniwersytetów Oxford i Cambridge realizujemy 
program tutoringu.
Na pierwszym roku studiów: 
Wykonasz bezpłatnie badanie Gallupa – Clifton StrengthsFinder® 

oraz test Insightful Profiler™ – sprawdzisz, kim możesz być w przy-

szłości. O wynikach porozmawiasz ze specjalistą.

Weźmiesz udział w ciekawych spotkaniach indywidualnych oraz 

grupowych ze swoim tutorem.

Biuro Karier CDV pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u na-

szych partnerów oraz w zdobyciu pracy po ukończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium 

socjalnego lub stypendium Rektora. Sprawdź szczegóły na cdv.pl. 

Program Erasmus+ umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich 

uczelniach w Europie.

W Collegium Da Vinci nie ma tzw. progów. 

Nie jest ważne, jakie przedmioty wybrałeś na maturze!



„Kierunek Biznes Manager jest drogą dla osób, które biorą 

sprawy w swoje ręce. Dlaczego? Być może: planujesz pracę na własny 

rachunek, bo jesteś świetnym specjalistą w tym co robisz; marzysz 

o tym, aby zarządzać zespołem; chcesz być specjalistą, takim czło-

wiekiem orkiestrą pracującym wewnątrz organizacji. Przed Tobą wiele 

wyzwań związanych z obszarami organizacji działań, realizacji projek-

tów, sprzedaży, promocji, rozwoju itp. Zarządzanie to wielowymiaro-

we myślenie o biznesie. Wymaga ogromnych kompetencji związanych 

z byciem szefem przede wszystkim dla samego siebie, zarządzania 

swoim czasem, bycia szefem projektów, w których wchodzisz w różne 

role, oraz współpracy z ludźmi wewnątrz i na zewnątrz.

Studia w CDV to możliwość uczenia się od praktyków, doświadczania 

i przenoszenia wiedzy z uczelni na praktyczny grunt, na którym dzia-

łasz. Biznes to ludzie. Dlatego chcę wspierać w rozwoju tych, którzy 

zamierzają budować firmy dające ludziom radość z tego, co robią, 

a dzięki temu będą wspólnie tworzyć skuteczne organizacje realizują-

ce cele biznesowe firm”.

Kamila Wrocińska

Od ponad 20 lat zarządza doświadczeniem na szczeblach od śred-

niego managementu do zarządu. Od 17 lat jest współwłaścicielem 

marki Milado. Na co dzień wspiera klientów w pracy w obszarze 

tworzenia i wdrażania strategii przedsiębiorstw, definiowania klu-

czowych procesów w organizacji oraz zarządzania nimi. Rekrutu-

je kadrę średniego i wyższego szczebla managerskiego, wspiera 

w rozwoju osobistym i biznesów. Certyfikowany trener FRIS, mówca 

konferencji biznesowych, autorka artykułów o tematyce HR, czło-

nek organizacji Toastmasters rozwijającej mówców i liderów.

POZNAJ 
WYKŁADOWCÓW 
COLLEGIUM DA VINCI



Hanna Kowalska

Senior Campus Recruiter w McKinsey & Company. Pomaga studen-

tom i absolwentom w znalezieniu odpowiedniej ścieżki kariery, aby 

mogli wykorzystać swój pełen potencjał. Campus Recruiting oraz 

doradztwo zawodowe to jej pasje zawodowe, którymi zajmuje się 

od ponad 7 lat.

„Studia Biznes Manager to przede wszystkim praktyczna wiedza 

i umiejętności – tak cenne na rynku pracy. Zajęcia są prowadzone 

przez ekspertów, którzy mają doświadczenie w środowisku bizne-

sowym i będą omawiać z Wami realne przykłady oraz faktyczne wy-

zwania, przed którymi stoją obecnie firmy. Poznacie też tak istotne 

tematy jak employer branding czy zarządzanie projektami – umie-

jętności ważne w każdej firmie, bez względu na jej wielkość, branżę 

czy lokalizację. Studia Biznes Manager kładą też nacisk na komuni-

kację, m.in. naukę dwóch języków obcych. W świecie, w którym zna-

jomość jednego języka obcego jest standardem, znajomość dwóch 

języków obcych jest prawdziwym wyróżnikiem na rynku pracy”.



rekrutacja@cdv.pl

collegiumdavinci

collegium_da_vinci

collegium-da-vinci

cdv.pl

COLLEGIUM DA VINCI

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61–719 Poznań

studia I stopnia

         697 690 034

         667 520 739

studia II stopnia

         697 230 138


