


Czym i dla kogo 
jest zarządzanie
kreatywne?

Jesteś kreatywny i twórczy, a wymyślanie innowacyjnych roz-
wiązań niecodziennych problemów przychodzi Ci z łatwością? 
Zarządzanie kreatywne to studia dla Ciebie! To oferta skiero-
wana do obecnych i przyszłych innowatorów, którzy w ramach 
zarządzania firmą będą potrafili wykorzystać potencjał gospo-
darki elektronicznej, umiejętności projektantów i nowoczesne 
metody zarządzania projektami.

Kierunek ten stanowi doskonałą kontynuację kształcenia dla osób 

po kierunkach artystycznych, informatycznych, humanistycznych 

i społecznych, gdy ich kompetencje profesjonalne wymagają dopeł-

nienia umiejętnościami managerskimi i projektowymi.



JAK ZORGANIZOWANA JEST NAUKA?

Studiuj inaczej w CDV:

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
W CDV czekają na Ciebie ścieżki specjalizacyjne, które odpowiedzą 

zarówno na Twoje zainteresowania, jak i potrzeby rynku. Dodatko-

wo, obok obowiązkowych na danym kierunku bloków zajęć wybie-

rzesz samodzielnie moduły, 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. kre-

atywność, rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne myśle-

nie, przedsiębiorczość czy współpraca zespołowa.



Zarządzanie
kreatywne.
Dlaczego warto?

DODATKOWE ZAŚWIADCZENIA O NABYCIU KOMPETENCJI 
DO TWOJEGO CV 
Podczas studiów, po ukończeniu konkretnych modułów, oprócz  

dyplomu otrzymasz bezpłatnie zaświadczenia o nabyciu kompeten-

cji w ramach wybranych przedmiotów, które poszerzą Twoje CV.

LEARNING BY DOING
Wyznajemy zasadę „Learning by doing”! 80% zajęć praktycz-

nych – w formie ćwiczeń i warsztatów w małych grupach zadanio-

wych – prowadzą specjaliści i eksperci, głównie z firm partnerskich 

Collegium Da Vinci.

CERTYFIKATY DLA STUDENTÓW 
W trakcie studiów masz możliwość zdobycia certyfikatów bizneso-

wych, które potwierdzą Twoje kompetencje i wzbogacą Twoje CV, 

na przykład certyfikat moderatora Design Thinking.



MODUŁY DO WYBORU
W ramach studiów możesz wybrać moduły, które są zgodne z Two-

imi zainteresowaniami oraz planami zawodowymi.

PROJEKTOWE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA 
Stawiamy na projektowe i zindywidualizowane podejście do na-

uczania. Zajęcia są często prowadzone przez praktyków biznesu, 

w małych grupach zadaniowych.

DYPLOMOWE PRACE PROJEKTOWE
Praca dyplomowa to projekt, podczas którego student opracowuje 

rozwiązania rzeczywistych problemów.

 

MICROSOFT OFFICE PRO PLUS 365
Jako student otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania 

MS Office Pro Plus 365.



Poznaj najważniejsze 
obszary w programie 
kierunku

zarządzanie firmą

metodyka Design Thinking

rola Design Management 

w organizacji

ochrona własności 

intelektualnej 

w projektowaniu

zarządzanie jednostką 

projektową

budowanie marki firmy

zarządzanie 

projektami design

symulacje praktyczne przygotowujące do zawodu

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl



SPECJALIZACJE NA KIERUNKU 
ZARZĄDZANIE KREATYWNE

Design Management

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
zarządzać kreatywnymi zespołami projektowymi w duchu Design 

Management, Design Thinking i Service Design

zarządzać sytuacjami kryzysowymi w organizacji

projektować modele biznesowe, prowadzić pogłębione analizy 

kontekstowe i badawcze w zakresie designu produktu i usługi

wykorzystywać modele tożsamości marki w procesach budowa-

nia strategii i zarządzania marką

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
project manager 

key account manager

manager zespołu ds. obsługi klienta

manager ds. badań i rozwoju

manager ds. marketingu

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



CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
wykorzystywać metody badawcze skoncentrowane na analizie 

doświadczenia klientów

prowadzić audyty UX służące poszukiwaniu nowych innowacyj-

nych rozwiązań poprawiających doświadczenie klientów

projektować, prototypować i wdrażać nowe rozwiązania w zgodzie 

z architekturą informacji i ergonomią aplikacji

zarządzać procesami projektowymi

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
UX designer

specjalista ds. badania UX i jakości usług

project manager

design leader

key account manager

Średnie zarobki UX designera wynoszą 7200 zł brutto 
miesięcznie, project managera – 6810 zł brutto miesięcznie, 

a key account managera – 9790 zł brutto miesięcznie!
Źródło: wirtualnemedia.pl, „Spring Professional Raport Płacowy 2017”

SPECJALIZACJE NA KIERUNKU 
ZARZĄDZANIE KREATYWNE

UX Design



Poznaj 
Karolinę Janowczyk

studentkę zarządzania kreatywnego w Collegium Da Vinci

Dlaczego wybrałaś zarządzanie 
kreatywne w Collegium Da Vinci?
Przede wszystkim ze względu 

na specjalizację związaną z UX. 

Na poprzednim kierunku studiów 

(kognit y wist yka) miałam bar-

dzo dużo literatury i teorii. Mimo 

tego, że studia mnie ciekawiły, 

to brakowało mi osadzenia wiedzy 

w praktyce. Po obronie licencjatu 

wiedziałam już, co chcę robić, i ro-

zesłałam swoje CV do wielu firm, 

jednak z większości nie zostałam 

nawet zaproszona do pierwszego 

etapu rekrutacji! Byłam bardzo 

sfrustrowana. W jaki sposób mia-

łam zdobyć doświadczenie, będąc 

świeżo po studiach, czego wyma-

gały nawet oferty stażowe? Posta-

nowiłam więc rozpocząć kierunek 



ze specjalizacją w moim zawodzie, co pozwala mi tworzyć portfolio 

prac przy jednoczesnym zdobywaniu tytułu magistra. 

Collegium Da Vinci jest Uczelnią Ludzi Ciekawych. Jakich ludzi 
spotkałaś dotąd na uczelni wśród studentów czy wykładowców?
Z pełną odpowiedzialnością mogę potwierdzić, że spotkałam w CDV 

świetne osoby! Ludzie na moim roku są kreatywni, otwarci, empa-

tyczni, ale również niezwykle świadomi tego, jaki świat chcą tworzyć 

jako przyszli projektanci. Nieraz po dyskusjach na zajęciach czułam 

się zainspirowana i miałam poczucie poszerzania swoich horyzontów. 

Wykładowcy pozytywnie mnie zaskoczyli. Co najważniejsze, w więk-

szości są praktykami. Uchylają nam rąbka tajemnicy swojego zawo-

dowego świata, ale również wprowadzają partnerską atmosferę. 

To pozwala czuć się po prostu dobrze, a nie być jedynie „numerkiem 

w dzienniku”. 

Który przedmiot na studiach najbardziej Cię ciekawi?
Z pewnością są to wszystkie przedmioty związane z moją specja-

lizacją – UX, lecz nie tylko. Dzięki modułowi do wyboru wybrałam 

przedmiot związany z psychologią po angielsku – myślę, że jest bar-

dzo interesujący. Uważam, że psychologia powinna być w pewnym 

wymiarze przedmiotem obowiązkowym dla każdego, gdyż jest nie-

zwykłą kopalnią wiedzy o nas samych. 

Co zaskoczyło Cię na studiach? Czego się o sobie dowiedziałaś? 
Jedna z rzeczy, które mnie zaskoczyły, to fakt że zajęcia zdalne wca-

le nie są takie złe.  Oczywiście to nie to samo, co spotkanie drugie-

go człowieka twarzą w twarz, co jest dla mnie ogromną wartością, 

ale mimo formy zajęcia były prowadzone w ciekawy i angażujący 



karolina.janowczyk
karolina-janowczyk

vincisquare 
vinci-square

sposób. Mimo wielu godzin przed ekranem miałam poczucie do-

brze spędzonego czasu. Pozytywnie zaskoczyło mnie również Biuro 

Karier – to dobre wsparcie dla osób zmagających się z poszukiwa-

niem pracy. 

Komu poleciłabyś studia na kierunku zarządzanie kreatywne?
Każdemu, kto chciałby rozwijać się w  kierunku związanym 

z UX, ale również szeroko pojętą branżą kreatywną. Ludziom, 

którzy chcą wiedzy praktycznej, a także poszerzenia umiejęt-

ności miękkich, zbudowania port folio projektowego. A  tak-

że tym, którzy zawsze mieli jakiś pomysł na ciekawy projekt, 

ale nie wiedzieli gdzie, jak i z kim go zrealizować – zapraszamy 

do koła naukowego Vinci Square ;-)



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



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.

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 2022 r., 

a dyplom dostarczyć później – do 31 stycznia 2023 r. 

Możesz studiować zarządzanie kreatywne na studiach II stopnia 

(magisterskich) niezależnie od kierunku ukończonego na studiach 

I stopnia.

PAMIĘTAJ, ŻE...



„W pracy ze studentami łączę wiedzę z praktycznymi rozwiązania-

mi. Wspólnie poszukujemy inspirujących przykładów aktywności 

marek, które wyróżniają się niestandardowym, ciekawym podej-

ściem do funkcjonowania 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 zarządza-

niu są poznanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz społeczna odpo-

wiedzialność. Takie podejście pozwala na tworzenie innowacyjnych 

rozwiązań, dzięki którym stajemy się współtwórcami przyjaznego 

świata. Pokazuję studentom sposób działania, który wiąże kreatyw-

ność ze zdrowym rozsądkiem i poczuciem odpowiedzialności”.

dr Karolina Janiszewska

Ekspertka w zakresie strategii zarządzania marką i komunikacji 

marek. Od wielu lat przygotowuje autorskie warsztaty strategicz-

ne i koncepcje dla biznesu. Współautorka książek oraz licznych 

publikacji polsko- i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom 

związanym z komunikacją i zarządzaniem marką. Łączy wiedzę na-

ukową z praktyką. Podpisuje się pod twierdzeniem Alberta Einste-

ina: „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest 

ograniczona”.

POZNAJ 
WYKŁADOWCÓW 
COLLEGIUM DA VINCI



dr Marcin Chłodnicki

Współzałożyciel think tanku Service Design Polska, członek Service 

Design Network, European Academy of Marketing i Design Think-

ers Network. Współzałożyciel SDN Polska (Service Design Network 

Polish Chapter). Jeden z pionierów Service Design – nowoczesne-

go nurtu projektowania usług w Europie. Właściciel i prezes firmy 

Business Development Solutions, z którą realizuje zadania projek-

towe w kraju i na świecie. Stworzył metodologię wzornictwa usług 

(service design management) dla Instytutu Wzornictwa Przemysło-

wego. Zasiadał w jury konkursu Dobry Wzór. Jest autorem kilkudzie-

sięciu 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”.



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


