
CEL
Dziêki studiom podyplomowym Analiza trendów zdobêdziesz wiedzê i umie-
jêtnoœci niezbêdne do tworzenia innowacyjnych rozwi¹zañ, odpowiadaj¹cych 
spo³ecznym oczekiwaniom. S¹ one istotne wszêdzie tam, gdzie wymagana jest 
umiejêtnoœæ analitycznego i kreatywnego myœlenia w rozwi¹zywaniu problemów, 
a tak¿e umiejêtnoœæ monitorowania, analizowania i aktywnego kreowania potrzeb 
oraz przewidywania tendencji rozwojowych. 
Studia podyplomowe Analiza trendów nawi¹zuj¹ do trendwatchingu i s¹ skie-
rowane do wszystkich, którzy swoje miejsce na rynku pracy widz¹ przede 
wszystkim w tzw. sektorze kreatywnym. Sektor kreatywny to jeden z najbardziej 
innowacyjnych sektorów gospodarczych na œwiecie. Jego rozwój przyczynia siê 
do zwiêkszenia innowacyjnoœci, dostarczaj¹c gotowych projektów lub pomys³ów 
dla powstania nowych produktów czy us³ug. 

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe Analiza trendów adresujemy do osób, które chc¹ rozumieæ

i tworzyæ kreatywne rozwi¹zania w sferze spo³ecznej, ekonomicznej i kulturowej. 

Oferujemy kszta³cenie w zakresie umiejêtnoœci œledzenia oraz analizy trendów 

kulturowych, technologicznych i ekonomicznych. Umiejêtnoœci te stanowi¹ pod-

stawê innowacyjnoœci i kreatywnych rozwi¹zañ we wszystkich sferach aktywnoœci 

ludzkiej, takich jak us³ugi, produkcja czy wspó³praca z otoczeniem).

W wymiarze praktycznym specjaliœci od analizowania trendów s¹ w stanie 

pokazaæ nie tylko, w jaki sposób poszczególne instytucje, przedsiêbiorstwa czy 

organizacje powinny utrzymywaæ kontakt z dotychczasowymi klientami czy 

us³ugobiorcami, ale równie¿ w jaki sposób wypracowywaæ strategie, pozwalaj¹ce 

otwieraæ siê na nowe grupy klientów, us³ugobiorców, partnerów i kooperantów.

PROGRAM STUDIÓW I ORGANIZACJA ZAJÊÆ
Program przewiduje realizacjê 240 godzin zajêæ (w tym 150 godzin war-
sztatów). Znalaz³o siê w nim dwadzieœcia przedmiotów z zakresu filozofii 
praktycznej, ekonomii, socjologii i informatologii. Wœród nich m.in.:
  - Trendwatching i analiza zjawisk kultury,
  - Podstawy wzornictwa przemys³owego,
  - Podstawy prognozowania zjawisk rynkowych,
  - Projektowanie spo³eczne,
  - Projektowanie us³ug,
  - Zarz¹dzanie innowacj¹,
  - Prototypowanie.
Studia trwaj¹ dwa semestry, zajêcia odbywaj¹ siê w soboty i niedziele, dwa 
razy w miesi¹cu.
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KADRA
Kadra dydaktyczna to specjaliœci z zakresu ekonomii, socjologii, filozofii i infor-
matologii. Ich dorobek naukowy, doœwiadczenie i zró¿nicowane osobowoœci gwa-
rantuj¹ wysoki poziom oraz interesuj¹cy przebieg wyk³adów, æwiczeñ i war-
sztatów.
Zajêcia prowadzone s¹ przez pracowników naukowych Wydzia³u Nauk Ekono-
micznych, Wydzia³u Nauk Spo³ecznych oraz Wydzia³u Humanistycznego Uni-
wersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Warsztaty prowadz¹ równie¿ 
specjaliœci-praktycy spoza uczelni. Wszystkie przedmioty i i ich programy s¹ 
oryginalne i maj¹ autorski charakter.
Kierownik studiów
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