Czym i dla kogo
jest zarządzanie
kreatywne?

Zarządzanie kreaty wne to nowoczesny sposób patrzenia
na procesy zarządzania, który wychodzi poza klasyczne schematy. Koncentruje się na wykorzystaniu metody Design Think
ing, pracy zespołowej nastawionej na kreatywne, twórcze
rozwiązywanie problemów oraz poszukiwanie innowacyjnych
pomysłów dotyczących produktów i usług. Spotkasz się tu z fascynującymi, praktycznymi aspektami wykorzystania wiedzy
i ciekawymi, kreatywnymi, myślącymi nieszablonowo ludźmi.
W CDV koncentrujemy się na narzędziach, metodach i modelach,
które wykorzystywane są w codziennej praktyce firm. Wiele zajęć
prowadzonych jest przez praktyków biznesu, którzy dzielą się doświadczeniem i kompetencjami, dzięki czemu możesz poznać realne
problemy i konkretne rozwiązania biznesowe.

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 pozwala studiować interdyscyplinarnie.
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.

Zarządzanie
kreatywne.
Dlaczego warto?

DODATKOWE ZAŚWIADCZENIA O NABYCIU KOMPETENCJI
W TWOIM CV
Podczas studiów, po ukończeniu konkretnych modułów, oprócz dyplomu otrzymasz bezpłatnie zaświadczenia o nabyciu kompetencji
w ramach wybranych przedmiotów, które poszerzą Twoje CV.
LEARNING BY DOING
Wyznajemy zasadę „Learning by doing”! 80% zajęć praktycznych –
w formie ćwiczeń i warsztatów w małych grupach zadaniowych
– prowadzą specjaliści i eksperci, głównie z firm partnerskich
Collegium Da Vinci.
UCZESTNICTWO I WSPÓŁTWORZENIE CIEKAWYCH
WYDARZEŃ BRANŻOWYCH
Zyskasz szansę na udział we współtworzeniu konferencji i eventów
tematycznych, np. corocznej konferencji HR Meeting.
DYPLOMOWE PRACE PROJEKTOWE
Praca dyplomowa to projekt, często zespołowy, podczas którego
studenci opracowują rozwiązania rzeczywistych problemów marketingowych.

DARMOWE OPROGRAMOWANIE
Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania
Microsoft Office Pro Plus 365. Na uczelni będziesz miał okazję pracować na najnowszych wersjach oprogramowania Adobe czy Smaply.
MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH CERTYFIKATÓW
Masz szansę zdobyć liczne dodatkowe certyfikaty od firm partnerskich uczelni za realizację projektów w ramach zajęć. Są wśród nich
m.in.: Business Practice Case, Proces i narzędzia Service Design,
Myślenie 3D w badaniach, Zarządzanie projektami, Business Model
Canvas, Design Thinking w organizacjach czy Projektowanie Customer Journey Map.
ZAJĘCIA W CIEKAWYCH MIEJSCACH
Wiedzę zdobędziesz również poza murami uczelni! Zajęcia związane
z badaniami marketingowymi i zarządzaniem innowacjami odbywają się w siedzibach firm i instytucjach kulturalnych, np. w Bramie
Poznania ICHOT czy firmie Miele.

Poznaj najważniejsze
obszary w programie
kierunku

innowacje w biznesie
zarządzanie
strategiczne
marketing
doświadczeń
badania
marketingowe –
model 3D
przywództwo
w biznesie
Service Design
finanse i ekonomia
dla menedżerów

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl

PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KREATYWNE.
Creative marketing
CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
wykorzystywać w praktyce najnowsze narzędzia
i techniki marketingu
pracować w agencjach reklamowych, kreatywnych i digitalowych
projektować nowoczesne rozwiązania marketingowe dla organizacji
tworzyć nowe i rozwijać już istniejące produkty i usługi w zgodzie
z najnowszymi trendami
JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
specjalista ds. marketingu
project manager
account manager w agencji reklamowej
manager rozwoju produktu lub usługi

Średnie wynagrodzenie
specjalisty ds. marketingu to 5000 zł brutto miesięcznie,
project managera – 6810 zł brutto miesięcznie,
account managera – 6280 zł brutto miesięcznie,
a managera rozwoju produktu – 6990 zł brutto miesięcznie.
Źródło: wynagrodzenia.pl

PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KREATYWNE.
Zarządzanie projektami
innowacyjnymi
CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
skutecznie tworzyć nowatorskie 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
JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
project manager
manager innowacji
manager ds. badań i rozwoju
manager rozwoju produktu lub usługi

Średnie wynagrodzenie project managera to 6810 zł brutto
miesięcznie, a managera ds. badań i rozwoju –
10 490 zł brutto miesięcznie.
Źródło: wynagrodzenia.pl

Poznaj
Kamilę Stachowiak
i Michała Wieczorka
studentów zarządzania kreatywnego w Collegium Da Vinci

Dlaczego wybrałeś zarządzanie
kreatywne w Collegium Da Vinci?
Michał: Uczelnię ludzie ciekaw ych w ybrałem… z ciekawości!
Wiele osób chwaliło CDV, wiele
razy widziałem stoisko na targach
edukacyjnych, całość sprawiała
dobre wrażenie i rzecz y wiście
było warto! A dlaczego akurat taki
kierunek? Od zawsze było mnie
wszędzie pełno, organizowałem
mniejsze i większe w ydarzenia,
byłem człowiekiem czynu, więc
postanowiłem podejść do tego
bardziej profesjonalnie. I faktycznie to profesjonalne podejście
przekuło moją chęć „rządzenia
się” w umiejętność zarządzania,
a moją nieposkromioną wręcz
kreat y wność udało się zaprzęgnąć do pożytecznych celów.

Collegium Da Vinci jest Uczelnią Ludzi Ciekawych. Jakich ludzi
spotkałaś dotąd na uczelni wśród studentów czy wykładowców?
Kamila: Jedyna obawa, jaką czułam, myśląc o CDV, wiązała się
z ludźmi. Było to spowodowane stereotypami o uczelni prywatnej.
Szybko okazało się, że jest inaczej. Nigdzie indziej nie spotkałabym
tak wspaniałych osób jak tu. Myślenie innowacyjne to podobno
coś, czego można się nauczyć, ale cudowne jest to, że każdy jest
w czymś dobry, i się tym dzieli – dla jednego to sprzedaż, a dla innego wystąpienia publiczne. Uwielbiam rozbudowane dyskusje
z grupą studentów i wykładowcami. Zaspokaja to moją potrzebę
rozmowy na ciekawe tematy.
Który przedmiot na studiach najbardziej Cię ciekawi?
Micha ł : Może to trochę niecodzienne, ale ciekaw ią mnie
przedmioty, które raczej swoją specyfiką są od siebie dość dalekie, ale minimalnie na pier wsze miejsce w ysuwa się Design Thinki ng. Cudowny wręcz przedmiot, któr y uczy jednocześnie wielu kompetencji miękkich i kreatywnego projektowania
rozwiązań. I tam się naprawdę dużo dzieje! Jest kreatywnie, dynamicznie, ciekawie, a co najlepsze –
ta droga prowadzi do wymiernych rozwiązań!
I tu pierwsze skrzypce zaczyna grać kolejny przedmiot z listy – Business Model
Canvas – bo to, co się kreatywnie wypracuje,
te wszystkie rozwiązania, narzędzia, pomysły
na zmianę świata trzeba umieć odpowiednio
zapakować w biznesowe ramy i przedstawić wszystkim zainteresowanym.

Co zaskoczyło Cię na studiach? Czego się o sobie dowiedziałeś?
Michał: Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak bardzo studia pomagają w odnalezieniu siebie i tego, co chce się w życiu robić. Studiowanie pomogło mi poznać całe spektrum moich mocnych stron i pokazało, jak słabe strony przekuwać na swoją korzyść. Mam wrażenie,
że kierunek łączący zdobywanie specjalistycznej wiedzy i zagadnień
z zakresu filozofii, umiejętności miękkich i warsztatu kreatywnego
jest czymś, co każdemu by się przydało i pomogło się jeszcze lepiej
poznać. A im dłużej tu studiuję, tym bardziej podoba mi się zarówno kierunek, jak i cała uczelnia.
Komu poleciłabyś studia na Twoim kierunku?
Kamila: Od lat polecam zarządzanie kreatywne osobom, które robiły kiedyś projekty społeczne, oraz tym, które od uczelni chcą czegoś
więcej. Jeśli masz pasję lub hobby, to możesz to przekuć na praktycznie każdym przedmiocie w jakiś produkt, strategię, case. A wiadomo,
że na swoich przykładach najlepiej się przyswaja wiedzę. Tutaj jest
bardzo mało osób bezbarwnych, jedynie uczących się. Dodatkowym
atutem kierunku jest to, że program jest kompleksowy, czyli uczy spojrzenia na problem w perspektywie 360°. Zawiera wiedzę od prawno-ekonomicznej, przez specjalistyczną – branżową,
po kwestie miękkie. Możesz łatwo sprawdzić,
w czym się czujesz dobrze. Cieszę się, że wśród
młodszych roczników widzę twarze osób, którym polecałam CDV.

Czy są jakieś osiągnięcia, którymi chcesz się pochwalić?
Michał: W czasie studiów wiele wydarzyło się w moim życiu. Niektóre osiągnięcia są bardzo związane z życiem uczelnianym, jak
na przykład objęcie stanowiska najpierw w Samorządzie Studenckim, a potem w Porozumieniu Poznańskich Samorządów Uczelni
Niepublicznych. Ale jednak największym sukcesem z ostatniego
roku jest to, że wraz z Kamilą zostaliśmy wyróżnieni w rankingu
50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie według magazynu
„Brief”. I mam nadzieję, że to dopiero początek!
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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:
697 694 906

pelnomocnik.niepelnosprawni@cdv.pl

UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY 10, 61–719 POZNAŃ
studia I stopnia:

rekrutacja@cdv.pl

697 690 034

collegiumdavinci

667 520 739

collegium_da_vinci

studia II stopnia:

collegium-da-vinci

697 230 138

cdv.pl

PARTNERZY
KIERUNKU

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 przyszłości. 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 naszych 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!

POZNAJ
WYKŁADOWCĘ
COLLEGIUM DA VINCI

dr Katarzyna Walkowiak-Markiewicz
Doświadczona managerka, trenerka, konsultantka oraz wykładowczyni akademicka. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie,
które zdobywała na stanowiskach managerskich w korporacjach finansowych i w konsultingu. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym i procesowym. 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 przestrzeń, 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”.
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