Planeta Filozofii
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pozyskiwania funduszy
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zarządzania wiedzą
i informacją

więcej informacji na stronie:
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Przygotowanie
do pracy w:
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.stowarzyszeniach
.organizacjach
kulturalnych
i społecznych

.mediach, urzędach
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.
fundacjach

europeistyka.umcs.lublin.pl
facebook.com/europeistyka.UMCS

znajdziesz nas także na facebooku:
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Po studiach:

.instytucjach kultury
.branży reklamowej
.doradztwie biznesowym
.jako specjalista

.formułowania, analizy
i rozwiązywania
problemów
planowania i organizacji
pracy

.
.prowadzenia dyskusji
.logicznego rozumowania
.krytycznego
myślenia
więcej informacji na stronie:

Przygotowanie
do pracy w:

ds. wizerunku
i public relations
szkolnictwie jako
nauczyciel filozofii
lub etyki

.

studiafilozoficzne.umcs.lublin.pl
facebook.com/filozofia.UMCS

znajdziesz nas także na facebooku:

Po studiach:

Zdobywasz
umiejętność:

.zbierania i analizowania
informacji
.www
projektowania stron
i systemów
informacyjnych
.obsługi aplikacji
użytkowych
.projektowania
i redagowania tekstów
i komunikatów

więcej informacji na stronie:

Po studiach:
Przygotowanie
do pracy w:

. sektorze IT
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administrowaniu systemami
operacyjnymi, sieciami,
bazami danych

.kreowaniu wizerunku
firmy, marki, wizerunku
osobistego
.agencjach

reklamowych i mediach

kognitywistyka.umcs.lublin.pl
facebook.com/kognitywistyka.UMCS

znajdziesz nas także na facebooku:
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Zdobywasz:

znajomość mechanizmów
funkcjonowania różnych
obszarów kultury
i sfery publicznej

umiejętność kreatywnego

.
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myślenia i działania

zdolność aktywnej
współpracy w zespołach
kreatywnych
interdyscyplinarną wiedzę

więcej informacji na stronie:
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przemyśle kreatywnym

placówkach oświatowych,
organizacjach społecznych

mediach, branży
reklamowej

jako specjalista
ds. kreowania
wizerunku
marketingu politycznym

kreatywnosc.umcs.lublin.pl
facebook.com/kreatywnosc.UMCS

znajdziesz nas także na facebooku:

Studiuj na Wydziale

Planeta Socjologii

Planeta Polityki Publicznej

Filozofii i Socjologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii
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Europeistykę
Kognitywistykę
Kreatywność społeczną
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Zarządzanie
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Publicznych
Więcej informacji:

wfis.umcs.lublin.pl
facebook.com/WFIS.UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
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Zdobywasz
umiejętności:

Po studiach:

.działach Public Relations
i Human Resources
.ośrodkach badań
.działach
marketingu
i reklamy
. organizacjach
rządowych

budowania pozytywnych

relacji interpersonalnych

gromadzenia
i analizowania danych

społecznych i rynkowych

.

prezentowania raportów
zarządzania
kompetencjami
w organizacji

więcej informacji na stronie:

Przygotowanie
do pracy w:

i pozarządowych

socjologia.umcs.lublin.pl
facebook.com/socjologia.UMCS

znajdziesz nas także na facebooku:

ślady prowadzą

Po studiach:
Przygotowanie
do pracy w:

Zdobywasz:

.
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.administracji
publicznej
.organizacjach

Wiedzę o politykach
publicznych

Rozeznanie w strukturach

administracji samorządowej

.
.

rządowych
i pozarządowych
w rolach doradczych
i eksperckich
na stanowiskach
menadżerskich

i państwowej

.
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Umiejętność dostarczania
i pomnażania wiedzy
Projektowania
i realizowania zadań
publicznych
więcej informacji na stronie:

zwpp.umcs.lublin.pl
facebook.com/ZWPP.UMCS

znajdziesz nas także na facebooku:

na WFiS UMCS

wfis.umcs.lublin.pl
facebook.com/WFIS.UMCS

