
Informacje na temat studiów podyplomowych
Profesjonalny Event Manager



Branża eventowa w Polsce dynamicznie się rozwija i 
profesjonalizuje. Świadczą o tym coraz większe produkcje. Na 
przestrzeni ostatnich lat można zauważyć jak zwykłe wydarzenia 
przekształciły się w profesjonalne narzędzia biznesowe. 
Organizacja wydarzeń stała się skutecznym elementem budowania 
marki, wsparcia sprzedaży, czy budowania bazy klientów. 

Kierunek uniwersyteckich studiów podyplomowych 
Profesjonalny Event Manager są to pierwsze tego typu studia w Polsce.

Uniwersyteckie studia są wyjątkowo adekwatną odpowiedzią na 
edukacyjne potrzeby podmiotów z różnych środowisk, branż i 

regionów. Dają w krótkim czasie kompletny pakiet aktualnej 
praktyczno-teoretycznej wiedzy zwiększającej szanse na 

odnalezienie się lub utrzymanie na przewidywanym rynku pracy. 



ADRESACI

ü Pracownicy	branży	eventowej i	marketingowej
ü Przedstawiciele	sektora	publicznego
ü Reprezentanci	świata	kultury
ü Pracownicy	działów	marketingu	w	przedsiębiorstwach
ü Przedstawiciele	dostawców	usług	eventowych
ü Pracownicy	obiektów	eventowych i	hoteli

KIERUNKUSTUDIÓW
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Wykształcenie profesjonalnej kadry 
menadżerskiej w zakresie przygotowania 

i organizacji eventów o różnym charakterze.

Przekazanie praktycznych umiejętności profesjonalnego 
planowania, realizacji i rozliczania wydarzeń oraz 

współpracy z podwykonawcami eventowymi.

Zapoznanie z narzędziami dla event managerów.

STUDIÓW
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Co wyróżnia studia podyplomowe 
Profesjonalny Event Manager?

Studia nastawione na praktykę.

Nowoczesne techniki kształcenia.

Materiały dydaktyczne.

Wizyty studyjne.

Wsparcie opiekunów kierunku w trakcie trwania studiów.

Kontakt z ludźmi znanymi w szeroko pojętej branży eventowej.05
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07 Możliwość zatrudnienia po ukończeniu studiów.
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01 Nauka trwa 2 semestry, 240 godzin dydaktycznych. 

Pozostałe zajęcia prowadzone przez najlepszych wykładowców z Uniwersytetu. 

80% godzin prowadzone przez specjalistów i praktyków z branży eventowej. 

Prowadzone metodą dualną i nowoczesną metodą „Techniki Nauki Równoległej”. 
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05 Studia mają charakter praktyczny. Realizacja eventu na zakończenie studiów.

Program studiów został opracowany w oparciu o najwyższe standardy 
nauczania oraz we współpracy ze specjalistami i ekspertami branży eventowej.



• Wprowadzenie do świata eventów

• Event w strategii marketingowej

• Zawód profesjonalny event manager

• Brief

• Kontent

• Kwalifikacje i kompetencje profesjonalnego event 

managera

• Lokalizacja eventowa

• Catering eventowy

• Scenotechnika

• Scenografia

• Aktorzy branży eventowej

• Koncepcja kreatywna eventu

• Metody pracy kreatywnej

• Storytelling

• Reżyseria eventowa

• Charakterystyka scenariuszy  różnych typów wydarzeń

• Finanse w eventach

• Backstage eventowy

• Aspekty prawne i administracyjne

• Zarządzanie projektem eventowym

• Projektowanie książki produkcyjnej

• Zarządzanie zasobami ludzkimi

• Protokół dyplomatyczny

• Savoir vivre

• Sztuka wystąpień eventowych

• Sprzedaż oferty eventowej

• Promocja eventu

• Jak założyć firmę eventową?

• Feedback

PROGRAM STUDIÓW



KADRA

Nasi wykładowcy to praktycy znani w branży eventowej, posiadający wieloletnie 
doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Ich doświadczenie i bezcenna wiedza z pewnością 

przełożą się na sukces zawodowy absolwentów naszych studiów podyplomowych.
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KOMPETENCJE
STUDENTÓW

Kierunek studiów podyplomowych Profesjonalny Event 

Manager daje absolwentowi szereg praktycznych kompetencji.

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do 
planowania i realizowania wydarzenia.

Umiejętność tworzenia koncepcji wydarzenia, jej 
scenariusza oraz opracowanie harmonogramu prac. 

Znajomość rynku branżowego i aktualnych trendów. 

Znajomość podstaw prawa niezbędnych do organizacji 
i realizacji wydarzeń. 

Umiejętność określenia potrzeb 
zleceniodawcy i doradzenia rozwiązań.

Umiejętność przygotowania oferty i kosztorysu 
wydarzenia oraz dokumentacji rozliczeniowej.

Umiejętność wyboru podwykonawców. 
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Partner merytoryczny:  Platforma Edukacji 
Eventowej Świat Eventów w Warszawie

Pierwsza w Polsce Platforma Edukacji Eventowej, oferująca szeroki 
wachlarz tematycznych szkoleń dla event managerów, której misją jest 

profesjonalizacja systemu kształcenia organizatorów wydarzeń. 
Programy szkoleniowe bazują na 12 letnim doświadczeniu w 

organizacji wydarzeń oraz wieloletniej praktyce szkoleniowej oraz 
autorskiej metodzie nauczania "Technika Nauki Równoległej", która 
pozwala ukończyć szkolenie z konkretną wypracowaną przez siebie 

kompetencją, umiejętnością oraz dokumentacją eventową. 
Założycielem i dyrektorem zarządzającym jest Nina Żukowska, trener 

eventowy, praktyk w zakresie organizacji wydarzeń z 12 letnim 
doświadczeniem zawodowym. Jest członkiem zespołu programowego 

studiów podyplomowych oraz wykładowcą. 

Partner: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Jedna z największych instytucji kultury w Europie Środkowo-Wschodniej 

z największą i profesjonalną Salą Operową dla ok. 1000 widzów, 
przygotowaną do realizacji różnych wydarzeń, konferencji i koncertów 

gwiazd z całego świata oraz widowisk operowych i teatralnych w 
międzynarodowej obsadzie.



Patronat	Honorowy	
Prezydenta	Miasta	Lublin

PATRONAT
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Patronat	Honorowy	
Marszałka	Województwa	

Lubelskiego	



Czas trwania: 2 semestry, łącznie 240 godzin 
Profil: Praktyczny

INFORMACJE PODSTAWOWE

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów i szczegółowymi warunkami rekrutacji:
https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,profesjonalny-event-manager,62707.chtm

Data rozpoczęcia zajęć: Październik 2018 r. 
Liczba miejsc ograniczona: 16 uczestników



FINANSE
Opłata za studia, możliwa jest płatność w dwóch ratach (za każdy semestr):
• semestr I - 4400 zł (w tym opłata wpisowa 150 zł),
• semestr II - 4130 zł (w tym opłata za świadectwo 30 zł).

Osoby posiadające Kartę Absolwenta UMCS objęte są następującymi ofertami specjalnymi:
• dla posiadaczy Karty Absolwenta UMCS - zniżka 10%,
• dla rodzin posiadaczy Karty Absolwenta (mąż/żona, dzieci) – zniżka 5%.

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie wsparcia w finansowaniu studiów (szczegóły w linkach poniżej):
• Ruszył nabór wniosków o pożyczki na studia podyplomowe
• Pożyczki na kształcenie
• Niskooprocentowana pożyczka

Opłata za studia obejmuje zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe oraz lunch, dwa 
wyjazdy studyjne, konsultacje z opiekunami merytorycznymi kierunku.



Zespół programowy:
dr hab. Urszula Kusio prof. nadzw. - kierownik 

zespołu programowego kierunku
urszula.kusio@poczta.lublin.umcs.pl

mgr Izabela Ejtel
e-mail: dziekfis@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Patryk Kuś - interesariusz zewnętrzny
e-mail: patryk@mevergreen.art.pl

Sylwia Guz - interesariusz zewnętrzny
e-mail: sylwia.s.guz@gmail.com

Organizator:

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

pl. M. Curie - Skłodowskiej 4 p. 8
20-031 Lublin

tel. 81 537 54 79 

(zapraszamy do kontaktu od pn. do pt. od 
8.00 do 14.00)

e-mail: dziekfis@poczta.umcs.lublin.pl

www.eventy.umcs.pl


