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WYDZIAŁ
FILOZOFII I SOCJOLOGII
Kierunek
Kreatywność społeczna

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA
studia I stopnia (profil ogólnoakademicki)

Kreatywność społeczna to nowatorski, unikatowy kierunek, który wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego rynku pracy, poszukującego osób kreatywnych, otwartych na nowe pomysły i rozwiązania. Studia ukierunkowane są na teoretyczne i praktyczne kształcenie w zakresie kreatywnego myślenia i działania. Umożliwiają odkrycie źródeł własnej kreatywności i przekształcenia jej w skuteczne,
innowacyjne działania w pracy zawodowej i życiu społecznym.

Uzyskasz umiejętności i kompetencje
● kreatywnego myślenia i działania
● nieszablonowości
● nowatorstwa
● innowacyjności
● przedsiębiorczości
● skuteczności
● zdolności samodzielnej analizy sytuacji
problemowych oraz aktywnej współpracy w
zespołach kreatywnych
● umiejętności modelowania i ukierunkowywania potrzeb indywidualnych oraz społecznych

Perspektywa zatrudnienia
● trener kreatywności
● agent reklamy
● specjalista ds. wizerunku
● innobroker
● rzecznik instytucji publicznych
● planner, konsultant w przemysłach
kreatywnych
● specjalista ds. wizerunku i marketingu
politycznego
● doradca personalny

Możliwości rozwoju
● działalność w Kole Naukowym KreaTyVni, szeroka oferta zajęć warsztatowych i fakultatywnych,
praktyki w instytucjach publicznych i kulturalnych
● współpraca z: Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie, Centrum Kultury, Pracownia Sztuki
Zaangażowanej Społecznie - Rewiry, Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych ,,Profesus”

kreatywnosc.umcs.Iublin.pI

81 537 54 79

facebook.com/kreatywnosc.umcs

Dlaczego UMCS?
Atrakcyjne stypendia – najlepsi studenci
otrzymują jedno z najwyższych w Polsce stypendiów rektora!
Akademiki o wysokim standardzie - do dyspozycji studentów jest aż 2800 miejsc w 9 akademikach. Miasteczko Akademickie znajduje
się w centrum Lublina - budynki dydaktyczne,
akademiki, kluby, obiekty sportowe i kulturalne oraz biblioteka.
Inkubator Medialno-Artystyczny - wyjątkowy
cyfrowy ośrodek twórczy, wyposażony w studio radiowe i telewizyjne, scenę artystyczną
oraz pracownie, które współpracują z TVP Lublin.
Sport na najwyższym poziomie - sukcesy zarówno w Akademickich Mistrzostwach Polski,
jak i najwyższych ligach państwowych.
Możliwości rozwoju - działalność w kołach naukowych WFiS, szeroka oferta praktyk zawodowych, udział w projektach i badaniach naukowych, szeroka oferta zajęć fakultatywnych.
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