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Studia podyplomowe

Manager CSR
www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr

NAJLEPSZY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CSR W POLSCE
Cztery przemyślane i sprawdzone moduły rozwijające kompetencje menedżera CSR
Studia, które umiejętnie łączą specjalistyczną wiedzę z szeroką praktyką liderów CSR
Praktyczny wymiar oparty o rekomendacje i wskazówki doświadczonych menedżerów
Standardy i narzędzia do wykorzystania w Twojej organizacji
Umiejętności i wiedza potrzebne na polskim rynku
Certyfikat CSRinfo

MODUŁY:
Moduł I

Moduł II

Zrównoważony rozwój i CSR

Zarządzanie strategiczne

Pozwala na nabycie specjalistycznej i przekrojowej
wiedzy w zakresie CSR ukierunkowanej na rzeczywiste wdrażanie standardów odpowiedzialnego
biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Pozwala na zrozumienie procesów strategicznych
w organizacjach, budowy strategii i zarządzania
ryzykiem.

Moduł III

Moduł IV

Komunikacja

Kompetencje skutecznego menedżera CSR

Praktyczne przygotowanie do skutecznej komunikacji o działaniach CSR wewnątrz i na zewnątrz
organizacji.

Rozwija osobiste kompetencje komunikacyjne
i menedżerskie niezbędne do efektywnego wdrażania CSR w organizacji, angażowania interesariuszy,
zarządzania zespołem i motywowania innych
do działania.

JEDYNIE NA STUDIACH COLLEGIUM CIVITAS DOSTĘPNE:
Gra symulacyjna dot. zrównoważonego rozwoju
Wizyta studyjna w firmie, która wdraża CSR
Wykłady i warsztaty praktyków na co dzień zajmujących się różnymi aspektami CSR
Inspirujący wykład zagranicznego wykładowcy
Publikacje i materiały dla uczestników

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„Wcielenie się w rolę zarządu podczas gry symulacyjnej, poznanie menedżerów z wielu
firm i organizacji zajmujących się na co dzień CSR, standardy raportowania i wdrażania CSR
w praktyce, podziwianie sokołów na Lotniku Chopina, pełna pozytywnej energii atmosfera
i inspiracja do działania, a przede wszystkim ciekawe zajęcia prowadzone
w formie warsztatowej, spotkania po zajęciach i możliwości uczestniczenia w ciekawych
wydarzeniach CSR – tego możesz oczekiwać po naszych studiach.”
Zapraszam,
Liliana Anam, Menedżer Zarządzający CSRinfo

OPINIE UCZESTNIKÓW I EDYCJI:
WYSOKA OCENA JAKOŚCI I EDYCJI STUDIÓW WŚRÓD WSZYSTKICH JEJ ABSOLWENTÓW!
„Aktywne, warsztatowe i zespołowe zajęcia z top przedstawicielami największych firm międzynarodowych, polskich, władz krajowych, samorządowych, organizacji społecznych, naukowych
i mediów. Różnorodność, jakość i efektywność to wyróżnia te studia na rynku edukacyjnym.
Polecam.”
Nina Krystoń,
Dyrektor CSR i Komunikacji Wewnętrznej Grupa Kopex Katowice
„Bardzo dobrze dobrany program, prezentujący dobre praktyki z Polski i ze świata oraz duży
nacisk kładziony na zdobycie praktycznych umiejętności sprawiają, że na każdy zjazd czeka się
z niecierpliwością. Niezwykle cennym do- świadczeniem była dla mnie możliwość pracy nad
II Zintegrowanym Raportem Zrównoważonego Rozwoju m.st. Warszawy, który współtworzyłam
w ramach projektu rocznego. Ciekawe wykłady, angażujące warsztaty prowadzone przez specjalistów z wielu branż, inspirujący goście i praktyczne prace grupowe dają gwarancję,
że absolwent tego kierunku jest w pełni przygotowany do objęcia funkcji Managera CSR.”
Alicja Marcinek
„Dla mnie to był bardzo wartościowy rok. Te studia to nie tylko solidna dawka wiedzy na temat
społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania. To także możliwość czerpania z doświadczenia praktyków i poznawania od kuchni pracy managera CSR. Okazja do zdobycia cennych
kontaktów, kurs otwartego myśleniai inspiracja. Studia prowadzone z pasji i tą pasją zarażające.”
Magda Skrocka-Kołodziejska,
Zastępca Dyrektora Fundacji "Maraton Warszawski"

STUDIA PODYPLOMOWE
W PKiN

„Kadra merytorycznie na wysokim poziomie, wykłady
i ćwiczenia (większość!) na bazie praktyki i teorii, a nie
samej teorii. Program innowacyjny i bardzo ciekawy.
Zajęcia urozmaicane wizytami wielu gości - praktyków,
dzięki czemu mogliśmy się wymieniać doświadczeniami i nauczyć się od nich różnych metod podejścia
do kierunku CSR. Uczciwie polecam podjęcie
studiów podyplomowych na kierunku Manager CSR
w Collegium Civitas.”
Marlena Banaś

„Studia Manager CSR to nie tylko wiedza teoretyczna i mnóstwo praktyki, ale też moc inspiracji i motywacji do działania! Zajęcia prowadzone przez praktyków
z różnych branż doskonale pozwalają zrozumieć CSR
od podszewki. Te studia to świetny wybór dla każdego,
kto chce mieć realny wpływ na kreowanie odpowiedzialnego biznesu"
Joanna Gajda, Fundacja BGŻ BNP Paribas

ZASADY PRZYJĘĆ
OPŁATY:
Opłata za studia w ratach za rok: 6 x 1000 zł
Opłata za studia w całości za semestr: 2800 zł

WYMAGANE DOKUMENTY

Program studiów podyplomowych obejmuje dwa semestry, zajęcia w czterech przemyślanych
i sprawdzonych modułach, w sumie 160 h. Zajęcia odbywają się w weekendy – jeden raz w miesiącu.

rekrutacja@civitas.edu.pl; www.civitas.edu.pl
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