
ABSOLWENT KIERUNKU

Koñcz¹c studia, bêdziesz umia³ analizowaæ trendy gospodarcze, spo³eczne i kulturowe.
Poznasz i zrozumiesz, jak siê kszta³tuje konsumpcja i jak wykorzystaæ tê wiedzê.
Nauczysz siê zak³adaæ i prowadziæ nowoczesn¹ firmê.
Zaplanujesz w³asne dzia³ania zawodowe, przygotujesz i samodzielnie przeprowadzisz projekt.
Poznasz podstawowe techniki marketingu, reklamy i komunikacji.
Nauczysz siê, jak w pracy skutecznie wykorzystaæ mo¿liwoœci nowoczesnych programów
komputerowych i technologii informatycznych.
Bêdziesz wiedzia³, jak zmieniaj¹ siê potrzeby ludzi i jak reagowaæ na te zmiany.
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ZAWÓD PRZYSZ£OŒCI

Analiza i kreowanie trendów to nowy, unikalny w Polsce, interdyscyplinarny kierunek studiów.
Na uczelniach europejskich w Holandii i Wielkiej Brytanii jego odpowiednikiem jest trend-
watching - m³oda, dynamicznie rozwijaj¹ca siê dziedzina wiedzy. Licz¹ siê w niej umiejêtnoœci 
œledzeniai okreœlania najwa¿niejszych kierunków rozwoju rynku, procesówspo³ecznych i kul-
turowych. Trendwatching pozwala wskazywaæ na aktualne potrzeby i preferencje konsu-
mentów. U³atwia planowanie produkcji dóbr oraz tworzenie us³ug. Wiedzê i umiejêtnoœci trend-
watcherów wykorzystuj¹ korporacje, du¿e i ma³e firmyprodukcyjne i us³ugowe, organizacje 
spo³eczne i polityczne, media i wydawcy.

PROGRAM KSZTA£CENIA

Trzyletnie studia (6 semestrów) to 2357 godzin zajêæ dydaktycznych i praktyk zawodowych. 
Program kszta³cenia powsta³ we wspó³pracy naukowców i pracodawców (przedsiêbiorców, 
kadry kierowniczej instytucji i urzêdów, pracowników stowarzyszeñ i fundacji). Swoje opinie 
wyra¿ali m.in. przedstawiciele Warmiñsko-Mazurskiego Klubu Biznesu oraz Olsztyñskiej Lo¿y 
Business Center Club. 
Pomys³ studiów Analizy i kreowania trendów oceniali tak¿e uczniowie szkó³ œrednich oraz  
studenci ró¿nych kierunków UWM w Olsztynie.

WYBRANE PRZEDMIOTY I WARSZTATY

W tych studiach szczególnie liczy siê zwi¹zek wiedzy i praktyki. Ten cel mo¿na osi¹gn¹æ dziêki 
zajêciom warsztatowym i wielu nowatorskim przedmiotom kszta³cenia. Studiuj¹c nauczysz siê, 
jak kreatywnie myœleæ, samodzielnie badaæ i analizowaæ zjawiska kulturowe oraz jak pro-
gnozowaæ trendy. Poznasz mechanizmy rynkowe i nauczysz siê, jak prowadziæ firmê. 
Zrozumiesz, jak kszta³tuj¹ siê potrzeby, jak postêpuj¹ i zachowuj¹ siê ludzie. WeŸmiesz udzia³ 
w projektach. Zrozumiesz równie¿, jak na nasze ¿ycie wp³ywaj¹ zmiany klimatyczne i jak 
postêpowaæ proekologicznie. Nauczysz siê, jak w praktyce radziæ sobie z mnogoœci¹ informacji 
oraz jak wykorzystywaæ media spo³ecznoœciowe.

DYPLOM, UKOÑCZENIE STUDIÓW I WSPÓ£PRACA Z FIRMAMI 

Studia nie tylko ucz¹, ale umo¿liwiaj¹ rozpoczêcie samodzielnej dzia³alnoœci zawodowej. 
W grupie studenckiej mo¿esz przygotowaæ pracê dyplomow¹ w formie zespo³owego projektu. 
Po jego ocenie i obronie, a nastêpnie po znalezieniu Ÿróde³ finansowania mo¿esz podj¹æ próbê 
zrealizowania wspólnego projektu. Zamiast zaczynaæ od zera, mo¿esz stworzyæ firmê ze 
znajomymi ze swojego roku. To bêdzie Twój pomys³ na start w doros³e ¿ycie. Zespo³owy projekt 
dyplomowy mo¿e byæ zarówno wynikiem inicjatywy i kreatywnoœci studentów, jak równie¿ mo¿e 
powstaæ w czasie praktyk i wspó³pracy z przedsiêbiorstwami, instytucjami lub organizacjami.



Analiza i kreowanie trendów
http://uwm.edu.pl/trendy

trendy@uwm.edu.pl

INTERDYSCYPLINARNOŒÆ I INNOWACYJNOŒÆ 

Analiza i kreowanie trendów to studia ³¹cz¹ce cztery dyscypliny naukowe: filozofiê, ekonomiê, 
informatologiê i socjologiê. Ich zwi¹zek jest unikalny i stwarza zupe³nie nowe mo¿liwoœci 
rozwoju nauki i jej zastosowañ. Dziêki interdyscyplinarnoœci, ka¿de badane zjawisko mo¿na 
poznawaæ wielostronnie i wnikliwie. Innowacyjnoœæ pozwala natomiast wykorzystywaæ zdobyt¹ 
wiedzê w oryginalny i twórczy sposób. Przekonasz siê, ¿e studiowanie i dzia³anie mog¹ iœæ w 
parze. Nauczysz siê, jak byæ wszechstronnym i elastycznym na rynku pracy. 
Nie bój siê decydowaæ o sobie. Analizuj trendy i twórz w³asn¹ przysz³oœæ.

PRAKTYKI

Studiuj¹c odbêdziesz praktyki zawodowe i nawi¹¿esz pierwsze kontakty z firmami. Od 
pierwszego roku nauki bêdziesz uczestniczyæ w licznych zajêciach warsztatowych. Nauczysz 
siê kreatywnie myœleæ i dzia³aæ, umiejêtnie rozwi¹zywaæ sytuacje problemowe. Rozwiniesz 
umiejêtnoœæ pracy w zespole, nauczysz siê autoprezentacji i sprawnej komunikacji. Dowiesz 
siê, jak planowaæ wspó³pracê z firmami i instytucjami. Swoje praktyczne umiejêtnoœci 
udoskonalisz podczas trzysemestralnego seminarium licencjackiego i prac nad projektem 
dyplomowym.

KADRA

W przygotowanie kszta³cenia na kierunku zaanga¿owali siê filozofowie, ekonomiœci, socjo-
logowie i informatolodzy. W czasie studiów poznasz ludzi o ró¿nych osobowoœciach, 
o bogatym dorobku naukowym i doœwiadczeniu. Ich zaanga¿owanie, wiedza oraz umiejêtnoœci 
dydaktyczne gwarantuj¹ zarówno wysoki poziom zajêæ, jak i mo¿liwoœæ wszechstronnego 
rozwoju studentów. 
Studia to coœ wiêcej ni¿ tylko nauka. Studiuj¹c mo¿esz równie¿ wspó³pracowaæ, konsultowaæ 
siê, braæ udzia³ w dyskusjach, wspó³uczestniczyæ w badaniach naukowych i innych 
przedsiêwziêciach. Przekonasz siê, ¿e student mo¿e byæ partnerem naukowców.
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