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ODBIORCY STUDIÓW: 

Studia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej 

oraz biznesu. Zapraszamy innowatorów, którzy działają, mają pomysły na nowe działania ale 

np. potrzebują wsparcia merytorycznego w drodze do realizacji swoich projektów. Studia 

mogą być również pomocne osobom szukającym inspiracji oraz pomysłu na siebie oraz tym, 

które posiadają innowacyjne pomysły ale np. nie wiedzą jak wdrożyć swoje plany.  

Innowacje społeczne są tutaj rozumiane jako nowe rozwiązania wpływające pozytywnie na 

jakość życia ludzi. W tym rozumieniu przykładem innowacji społecznej jest: 

 Wikipedia; 

 łączenie istniejących rozwiązań w celu uzyskania nowego - lepszego, ze szczególnym 

uwzględnieniem zastosowania w biznesie, w tym łączenie nauki z produkcją i usługą; 

 schronisko dla zwierząt prowadzone przez osoby wychodzące z bezdomności; 

 wykorzystanie transmisji video w urzędach do zniesienia bariery komunikacyjnej 

pomiędzy urzędnikami, a osobami głuchymi; 

 tworzenie w firmach rozwiązań wspierających  

 

Dla odbiorców studiów ważna informacja dotyczy tego, że pomimo użytego przymiotnika 

społeczne, w programie studiów nie skupiamy się jedynie na sferze socjalnej ale dużo miejsca 

poświęcamy również aspektom ekonomicznym, biznesowym, które są szczególnie istotne dla 

otoczenia przedsiębiorców, jak również pozostałych sektorów. 

SYLWETKA ABSOLWENTA: 

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności specjalistyczne z zakresu 

Innowacji społecznych. Jest przygotowany do projektowania, wdrażania oraz oceny 

efektywności innowacyjnych rozwiązań w taki sposób, aby w oparciu o współpracę 

międzysektorową podnoszona była jakość życia całego społeczeństwa. Absolwenci zostaną 

wzmocnieni nie tylko o wiedzę i umiejętności ale uzyskają także dostęp do sieci kontaktów, 

sami również wezmą udział w jej budowaniu. Będą wspierani w podejmowaniu własnych 



inicjatyw oraz ich całościowej realizacji. Nasi absolwenci zyskają inspirację oraz siłę do bycia 

liderem zmiany w swojej społeczności lokalnej.  

Absolwent może podjąć pracę na stanowisku lidera zmian/lidera innowacyjności  

we wszystkich trzech sektorach: pozarządowym, publicznym i prywatnym. 

 

CO ZYSKASZ STUDIUJĄC INNOWACJE SPOŁECZNE? 

 PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA 

INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 

 POKAŻEMY CI, JAK PRACOWAĆ MIĘDZYSEKTOROWO 

 UZYSKASZ DOSTĘP DO SIECI KONTAKTÓW, SAM/A RÓWNIEŻ WEŹMIESZ 

UDZIAŁ W JEJ BUDOWANIU 

 OTRZYMASZ WSPARCIE W PODEJMOWANIU WŁASNYCH INICJATYW ORAZ 

REALIZACJI 

 ZYSKASZ INSPIRACJĘ ORAZ MOTYWACJĘ DO BYCIA LIDEREM ZMIANY W 

SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

 


