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OPINIE
O KIERUNKU

Gdy jako pracodawca zatrudniam m³odych ludzi, absolwentów ró¿nych kierun-
ków, nierzadko przekonujê siê, ¿e szukaj¹c pracy niektórzy z nich nie maj¹ zbyt 
silnej motywacji. Zdarza siê, ¿e ³atwo trac¹ zapa³ do pracy, a jednoczeœnie 
miewaj¹ wygórowane oczekiwania. Nie dziwiê siê temu, ¿e studia rozbudzaj¹ 
ambicje wœród m³odych ludzi. Myœlê jednak, ¿e powinny one równie¿ uczyæ 
odpowiedzialnoœci, krytycznego myœlenia, a szczególnie samooceny. Gdy 
patrzê na cele, jakie okreœlili twórcy nowego kierunku, s¹dzê, ¿e obok wiedzy i 
umiejêtnoœci, przyszli absolwenci Analizy i kreowanie trendów bêd¹ mieæ 
pomys³y na siebie i œwiadomoœæ tego, jak wiele zale¿y od nich samych.

Wies³aw £ubiñski
kanclerz Olsztyñskiej Lo¿y

Business Center Club

Absolwenci filozofii wyj¹tkowo dobrze radz¹ sobie na rynku pracy, co potwier-
dzi³y badania przeprowadzone w ubieg³ym roku na polskich uniwersytetach. 
Zdolnoœæ krytycznej refleksji jest zawsze w cenie. Dodajmy do tego naukê 
ekonomii, informatologii i trochê socjologii, a otrzymamy cz³owieka, który dobrze 
rozumie wspó³czesny œwiat. To prze³om i nowa jakoœæ w studiowaniu. Pomo¿e 
kszta³towaæ ludzi empatycznych, którzy s¹ fachowcami w swoich dziedzinach.

Katarzyna Guzewicz
dziennikarka „Gazety Olsztyñskiej”

Humanista to „in¿ynier” od ludzi. Œwiat zmienia siê dzisiaj bardzo szybko, ale 
jego sta³ym elementem jest cz³owiek. Studia, które ³¹cz¹ w sobie wiedzê z 
zakresu filozofii, ekonomii, socjologii, pokazuj¹ przynajmniej kilka perspektyw, 
z których mo¿emy badaæ ludzkie potrzeby. Takie studia nie daj¹ niepraktycznej, 
ksi¹¿kowej wiedzy, ale rozwijaj¹ kompetencje, dziêki którym mo¿na spokojnie 
odnaleŸæ siê na rynku, bo nigdy nie stan¹ siê nieaktualne.

Jakub Pietrzak
student UWM w Olsztynie

Kierunek opiera siê na czterech równorzêdnych filarach, daj¹c studentom 
mo¿liwoœæ wyboru sfery, w której chcieliby dzia³aæ w przysz³oœci. Wachlarz 
mo¿liwoœci zatrudnienia i samorozwoju dla absolwentów jest równie szeroki co 
sama oferta programowa. Patrz¹c na rosn¹ce zapotrzebowanie na osoby 
specjalizuj¹ce siê w trendwatchingu, maj¹ce miejsce na Zachodzie, mo¿na 
stwierdziæ, ¿e kierunek sam w sobie jest trendem, trendem którego znaczenie 
bêdzie ros³o.

Przemys³aw Pistelok
student UWM w Olsztynie

SPRAWDZ, W CZYM JESTEŒ 
DOBRY

 
Ich praktyczny charakter pozwala na podejmowanie dzia³añ (np. ini-
cjatyw, projektów, innowacyjnych przedsiêwziêæ) mog¹cych okazaæ 
siê w niedalekiej przysz³oœci sposobem na rozpoczêcie dzia³alnoœci 
zawodowej. Koñcz¹c studia, poza zdobyt¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami, 
powinieneœ wiedzieæ, w czym jesteœ dobry, jakie s¹ twoje najwa¿-
niejsze atuty, jak mo¿na rozpocz¹æ dzia³alnoœæ zawodow¹, z kim 
nawi¹zaæ wspó³pracê, gdzie szukaæ wsparcia itd. Ju¿ na studiach 
spróbuj stworzyæ swój start-up, wspólnie ze znajomymi z roku 
zorganizuj grupê, która przygotuje pomys³ i projekt.

Efekt synergii
Interdyscyplinarne studia daj¹ mo¿liwoœæ wszechstronnego rozwoju. 
Zdobywaj¹c wiedzê i umiejêtnoœci z filozofii, ekonomii, informatologii i 
socjologii, wejdziesz w posiadanie u¿ytecznych narzêdzi. Zrozu-
miesz, ¿e dzia³ania zawodowe zawsze s¹ z³o¿one - wymagaj¹ wyo-
braŸni, wiedzy, planu, motywacji, wra¿liwoœci i konsekwencji. 
W efekcie okreœlisz jasne cele. Podejmiesz wspó³pracê z ludŸmi, 
poznasz mechanizmy rynku i potrzeby konsumentów. Stworzysz 
oryginalne pomys³y i plany ich realizacji, okreœlisz  wartoœci, jakie 
chcia³byœ osi¹gn¹æ, przewidzisz mo¿liwe skutki swojego postê-
powania, zgromadzisz i wyselekcjonujesz informacje, oszacujesz 
ryzyko towarzysz¹ce twojemu dzia³aniu. Przeanalizujesz ka¿dy is-
totny etap realizacji pomys³u. Zrozumiesz, ¿e powodzenie zale¿y od 
rozeznania potrzeb konsumentów, ale równie¿ od tego jak inno-
wacyjny i jak skutecznie oferowany bêdzie twój produkt lub us³uga. 
Ka¿dy z etapów twojego dzia³ania ma odzwierciedlenie w tym, czego 
siê nauczysz i co przeæwiczysz podczas studiów. Znajomoœæ trendów 
u³atwi ci skuteczne dzia³anie. Przekonasz siê te¿, ¿e innowacyjnoœæ 
mo¿e byæ dobrym sposobem na osi¹gniêcie zak³adanych celów.

Program studiów zosta³ tak przygotowany, by ju¿ na etapie nauki 
stworzyc Ci sprzyjaj¹ce warunki do zdobywania wiedzy i 
umiejêtnoœci, by umo¿liwiæ rozwijanie zainteresowañ oraz 
poznawanie w³asnych mo¿liwoœci. Osi¹gniêcie tych celów 
u³atwiaj¹ nie tylko proponowane wyk³ady i æwiczenia, ale przede 
wszystkim warsztaty.
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TRENDY
I TRENDWATCHING

Analiza i kreowanie trendów to nowy, unikalny w Polsce, 
interdyscyplinarny i innowacyjny kierunek studiów. Na 
uczelniach europejskich (w Holandii i w Wielkiej Brytanii) jego 
odpowiednikiem jest trendwatching - m³oda i dynamicznie 
rozwijaj¹ca siê dziedzina wiedzy oraz powi¹zane z ni¹ spe-
cyficzne umiejêtnoœci.

Czym jest trendwatching?
Licz¹ siê w nim umiejêtnoœci œledzenia i okreœlania najwa¿niejszych 
kierunków rozwoju rynku, procesów spo³ecznych oraz zjawisk 
kulturowych. Trendwatching pozwala wskazywaæ na aktualne potrze-
by i preferencje konsumentów. U³atwia planowanie produkcji ró¿no-
rodnych dóbr oraz tworzenie innowacyjnych us³ug. Jest czymœ 
powa¿niejszym ni¿ tylko œledzenie i animowanie krótkotrwa³ych mód 
czy postaw konsumpcyjnych. Pozwala rozumieæ wartoœci i powi¹zane 
z nimi motywy dzia³ania ludzi. 
Trendwatching nie jest jasnowidztwem, jest umiejêtnoœci¹ rozumienia 
przysz³oœci i tworzenia jej mo¿liwych scenariuszy. Wymaga 
po³¹czenia wiedzy kilku dyscyplin nauki: ekonomii, filozofii, socjologii 
i informatologii. Pozwala œledziæ procesy i g³ówne kierunki rozwoju w 
ró¿nych perspektywach, np. 2, 5, 10 i wiêcej lat. Wartoœæ trend-
watchingu polega na tym, ¿e wyznacza mo¿liwe kierunki rozwoju, 
ukazuje ju¿ rozpoczête procesy, a jednoczeœnie wskazuje na œcie¿ki, 
którymi dopiero pod¹¿ymy w przysz³oœci.

Kim s¹ trendwatcherzy?
Specyficzn¹ wiedzê i umiejêtnoœci trendwatcherów wykorzystuje siê 
powszechnie. S¹ nimi zainteresowane zarówno korporacje, du¿e, 
ma³e firmy produkcyjne i us³ugowe, organizacje spo³eczne, politycz-
ne, a nawet rz¹dowe. Powody tego zainteresowania s¹ liczne, gdy¿ 
trendy maj¹ uniwersalny charakter i wystêpuj¹ we wszystkich dzie-
dzinach ¿ycia. S¹ one procesami ekonomicznymi, spo³ecznymi, kul-
turalnymi czy politycznymi. Wiedza trendwacherów daje mo¿liwoœæ 
szerszego i wnikliwszego rozumienia przemian dokonuj¹cych siê 
aktualnie i w przysz³oœci. Dzieje siê tak, poniewa¿ wœród trendów, 
jakie mo¿emy obserwowaæ i w których sami uczestniczymy, rysuj¹ siê 
równie¿ dalekosiê¿ne procesy, a ich kierunek mo¿na próbowaæ usta-
laæ lub tworzyæ. Znanymi trendwatcherami s¹ m.in. Marian Salzman, 
Josephine Green, Lidewij Edelkoort, Zuzanna Skalska.

Trendwatching w praktyce
Wiedza i umiejêtnoœci trendwatcherów przydaj¹ siê na ka¿dym etapie 
dzia³alnoœci gospodarczej, spo³ecznej i kulturalnej - zarówno koncep-
cyjnym, przygotowawczym, jak równie¿ realizacji czy póŸniejszych 
przemian, modyfikacji lub poszukiwania innowacyjnych rozwi¹zañ. 
Umiejêtnoœæ sprawnej analizy, wnioskowania, przewidywania, a na-
wet kszta³towania mo¿liwych konsekwencji pozwala ukierunkowaæ 
planowane przedsiêwziêcie, rozpocz¹æ dzia³anie i twórczo mody-
fikowaæ je podczas realizacji. Z potencja³u trendwatchingu skorzystaj¹ 
indywidualni przedsiêbiorcy i firmy, zespo³y analityków i planistów, 
finansiœci, animatorzy kultury i aktywnoœci spo³ecznej, dziennikarze, 
blogerzy, vlogerzy i inni przedstawiciele zawodów kreatywnych.

INTERDYSCYPLINARNE
I INNOWACYJNE STUDIA

Kszta³cenie na kierunku Analiza i kreowanie trendów opiera siê 
na czterech filarach: filozofii, informatologii, ekonomii i socjo-
logii. To w³aœnie nauki humanistyczne i spo³eczne odgrywaj¹ 
znacz¹c¹ rolê we wspó³czesnym œwiecie. Pomagaj¹ kszta³towaæ 
postawy oraz definiowaæ wartoœci kluczowe dla jednostek 
i wspólnoty. S¹ one doskona³ym narzêdziem do budowania ka-
pita³u spo³ecznego oraz s¹ najwa¿niejszym Ÿród³em kreatyw-
nego myœlenia i dzia³ania. 

Na czym polega interdyscyplinarnoœæ kszta³cenia?
Wspó³czesny rynek pracy, oparty na tworzeniu rozwi¹zañ kreatyw-
nych, wymaga podejœcia interdyscyplinarnego. Jego podstaw¹ s¹ 
zespo³y specjalistów z ró¿nych dziedzin, zorientowane na rozwi¹-
zywanie problemów oraz zmianê œwiata poprzez twórcze myœlenie 
i dzia³anie. Kultura interdyscyplinarnego podejœcia do pracy koncep-
cyjnej to umiejêtnoœæ wspó³pracy przedstawicieli ró¿nych nauk. 
Wiedza, któr¹ otrzymuj¹ studenci kierunku Analiza i kreowanie 
trendów, spe³nia warunek interdyscyplinarnoœci. 

Mechanizmy i zadania innowacyjnoœci
Kierunek Analiza i kreowanie trendów realizuje postulat kszta³cenia na 
potrzeby praktyki spo³ecznej. Praktyczny charakter studiów zwi¹zany 
jest z realizacj¹ idei innowacyjnoœci spo³ecznej. Jej istot¹ jest 
poszukiwanie rozwi¹zañ, które lepiej ni¿ dotychczas odpowiadaj¹ 
spo³ecznym oczekiwaniom i mo¿liwoœciom. Warunkiem koniecznym 
realizacji idei innowacji spo³ecznych jest zrozumienie d³ugotermi-
nowych zmian w sferze technologii i ekonomii oraz ich wp³ywu na 
rzeczywistoœæ spo³eczn¹. Umiejêtnoœæ analizowania trendów rozwo-
jowych jest wspó³czeœnie podstaw¹ innowacyjnoœci we wszystkich 
sferach aktywnoœci ludzkiej. Pozwala tworzyæ kreatywne rozwi¹zania 
w sferze spo³ecznej, ekonomicznej i kulturowej. W wymiarze praktycz-
nym specjaliœci od analizowania trendów s¹ w stanie pokazaæ, w jaki 
sposób poszczególne instytucje, firmy czy organizacje powinny utrzy-
mywaæ kontakt z dotychczasowymi klientami czy us³ugobiorcami oraz 
wypracowywaæ sposoby i strategie pozwalaj¹ce otwieraæ siê na nowe 
grupy klientów i us³ugobiorców.

Praktyki i praca dyplomowa
Jednym z podstawowych celów kszta³cenia jest upowszechnianie 
postaw odpowiedzialnoœci za planowanie w³asnej drogi rozwoju za-
wodowego. Oferta kierunku obejmuje innowacyjne rozwi¹zania w pro-
gramie kszta³cenia, ale równie¿ w zakresie przygotowania pracy 
dyplomowej. Obok dotychczasowej formy, praca dyplomowa bêdzie 
mog³a równie¿ przybieraæ formê nowatorskiego projektu, gotowej 
us³ugi, produktu, strategii, której podstaw¹ bêdzie samodzielna 
analiza rynku, powi¹zana z dzia³alnoœci¹ firmy, instytucji lub orga-
nizacji, zainteresowanych wykorzystaniem wyników pracy. Integral-
nym elementem procesu kszta³cenia bêd¹ praktyki zawodowe, 
przygotowuj¹ce absolwentów do podjêcia przysz³ej pracy zawodowej 
w profesjach wymagaj¹cych kreatywnego i otwartego myœlenia, efek-
tywnego dzia³ania. Wynikiem takiej praktyki mo¿e byæ przygotowanie 
pracy dyplomowej jako projektu koñcowego kszta³cenia we 
wspó³pracy z przedsiêbiorstwem, w którym odbywa³o siê praktykê. 

CZEGO OCZEKUJ¥ UCZNIOWIE, 
STUDENCI I PRACODAWCY?

Jednym z wa¿niejszych zadañ w przygotowaniu koncepcji kszta³-
cenia na nowym kierunku studiów by³y badania socjologiczne. 
Zosta³y przeprowadzone wœród uczniów szkó³ œrednich oraz 
wœród studentów UWM w Olsztynie. Zespó³ zebra³ równie¿ opinie 
pracodawców o doœwiadczeniach z absolwentami.

Kim chcieliby zostaæ w przysz³oœci?
Wed³ug wiêkszoœci uczniów, najwa¿niejsze w wyborze kariery zawo-
dowej s¹ ich zainteresowania oraz pasje. Zarobki oraz presti¿owa 
praca jako przes³anki decyzji o zawodzie s¹ wymieniane w dalszej 
kolejnoœci. Obecni uczniowie w przysz³oœci najczêœciej chcieliby pra-
cowaæ, prowadz¹c w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Wœród najczêœciej wymienianych zawodów s¹ profesje zwi¹zane z 
naukami prawnymi i medycznymi. Jednoczeœnie wysoki odsetek przy-
sz³ych studentów nie ma jeszcze wyraŸnie sprecyzowanych planów 
zawodowych, a nierzadko decyzjê o wyborze œcie¿ki kszta³cenia 
odk³ada w czasie. Powodów tego postêpowania mo¿na szukaæ wœród 
dynamicznych zmian rynku pracy. Zdecydowana wiêkszoœæ uczniów 
szkó³ œrednich chce kontynuowaæ naukê w szkole wy¿szej, a wœród 
preferowanych typów szkó³ dominuje uniwersytet. Jest ceniony, po-
niewa¿ daje najbardziej wszechstronne wykszta³cenie. Równie¿ stu-
denci, pytani o powód, dla którego wybrali kierunek studiów, najczê-
œciej wskazuj¹ na swoje zainteresowania i zdecydowana wiêkszoœæ 
z nich jest zadowolona ze swojego wyboru.

Czego oczekuj¹ od studiów?
Zarówno uczniowie, jak i studenci zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wykszta³-
cenie wy¿sze jest potrzebne lub przydatne do osobistego rozwoju 
zawodowego. Potwierdzaj¹ to ich oczekiwaniach wobec studiów. Ma-
j¹ one dawaæ wiedzê specjalistyczn¹ i zawodow¹. W dalszej kolejnoœ-
ci s³u¿¹ poszerzaniu zainteresowañ, dostosowaniu siê do zmienia-
j¹cego siê rynku pracy czy poszukiwaniu pomys³u na siebie. Za klu-
czowe kompetencje uznaj¹: komunikatywnoœæ, skutecznoœæ, odpo-
wiedzialnoœæ, kreatywnoœæ. Niemniej wa¿ne s¹ dla nich: elastycz-
noœæ, analityczne myœlenie, zespo³owe dzia³anie oraz innowacyjnoœæ.

Jak pracodawcy widz¹ przysz³oœæ humanistów?
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, ¿e rynek pracy nie gwaran-
tuje zatrudnienia ani absolwentom kierunków humanistycznych, ani 
technicznych. Pewnym utrudnieniem s¹ stereotypy na temat wy-
kszta³cenia humanistycznego. Jednak wbrew nim, pracodawcy za-
trudniaj¹cy humanistów podkreœlali przydatnoœæ umiejêtnoœci i kom-
petencji nabywanych na studiach humanistycznych. Ceniono umie-
jêtnoœæ analitycznego myœlenia, komunikacji interpersonalnej czy 
sprawnego redagowania tekstów. Wed³ug pracodawców, niezale¿nie 
od ukoñczonego kierunku, wa¿ne s¹ takie cechy, jak œwiadomoœæ 
potrzeby ci¹g³ego uczenia siê, gotowoœæ do podejmowania wyzwañ, 
odpowiedzialnoœæ, zaanga¿owanie spo³eczne, kreatywne podejœcie 
do ¿ycia, uczciwoœæ oraz posiadanie pasji. Pracodawcy podkreœlali, 
¿e wol¹ niekiedy sami przekazaæ umiejêtnoœci niezbêdne w pracy, 
a od pracowników oczekuj¹ otwartoœci, chêci i zaanga¿owania. 
Badania pokaza³y, ¿e trudnym problemem pracodawców jest obecnie 
brak wykwalifikowanych pracowników, a nie bezrobocie w regionie.

ZAWÓD PRZYSZ£OŒCI
Rynek pracy jest coraz bardziej wymagaj¹cy dla absolwentów 
szkó³ wy¿szych. Stopa bezrobocia w Polsce, w paŸdzierniku 2015 
roku wed³ug GUS wynios³a 9,6%. Œledz¹c jednak ró¿norodne 
dane statystyczne i komentarze do nich, mo¿na dostrzec zmie-
niaj¹ce siê uwarunkowania tego rynku, szczególnie zwi¹zane 
z nowymi trendami zawodowymi. Wœród nich s¹ takie, które 
jeszcze niedawno by³y niszowe lub ich nie by³o w ogóle. 

Jak sobie poradziæ na wymagaj¹cym rynku pracy? 
Sposobów jest co najmniej kilka. Mo¿na wybraæ tak¹ uczelniê, której 
ukoñczenie daje du¿e prawdopodobieñstwo znalezienia pracy, gdy¿ 
jest modna i ma siln¹ pozycjê. Tak siê akurat sk³ada, ¿e wiêkszoœæ 
takich uczelni znajduje siê w du¿ych, zindustrializowanych oœrodkach 
miejskich. Trudno jednak stwierdziæ, czy ³atwoœæ znalezienia pracy 
w takim otoczeniu zale¿y bardziej od szyldu uczelni, czy raczej od jej 
lokalizacji.
Bardziej obiektywnym i uniwersalnym sposobem wydaje siê odpo-
wiedni wybór kierunku, najlepiej takiego, który wpisuje siê w istniej¹c¹ 
lub wy³aniaj¹c¹ siê tendencjê na rynku pracy i na którym sprawdzaj¹ 
siê najbardziej zaskakuj¹ce po³¹czenia wiedzy i doœwiadczeñ, z wielu 
dziedzin i dyscyplin naukowych czy zawodowych. Jeœli przeœledziæ 
komentarze z zachodnioeuropejskich czasopism ekonomicznych, do 
takich kierunków studiów, a bardziej do takich zawodów przysz³oœci 
nale¿y zaliczyæ m.in. zawód trendwachera, trendsettera (po polsku: 
analityka i kreatora trendów).

Kreatywnoœæ i niekonwencjonalnoœæ
Powi¹zanie wiedzy i umiejêtnoœci w zakresie czterech dyscyplin: 
filozofii, ekonomii, socjologii oraz informatologii umo¿liwia rozwijanie 
umiejêtnoœci analizy zjawisk, syntetycznej oceny i wartoœciowania 
przemian, wskazywania ich konsekwencji oraz okreœlania mo¿liwoœci 
wp³ywania na nie. Aktualna rzeczywistoœæ jest przesycona informacj¹, 
a instytucje rynkowe i spo³eczne zbieraj¹ jej coraz wiêcej, na przyk³ad 
o klientach (potrzeby, preferencje, zachowania, dzia³ania, motywy), 
czy konkurencji (sposoby konkurowania). Wyzwaniem s¹ nie tylko 
wielkie liczby danych, ale mo¿liwoœæ u¿ytecznego ich przetwarzania 
i wykorzystywania do celów instytucji. Rozpoznanie trendów zacho-
dz¹cych w otoczeniu ekonomiczno-spo³ecznym, a nastêpnie ich ana-
liza i mo¿liwoœæ ich oceny i przewidywania, wy³ania siê jako wa¿na i 
konieczna wiedza i umiejêtnoœæ zawodowa. Trudno wiêc wyzbyæ siê 
przekonania, ¿e absolwenci proponowanego kierunku bêd¹ zdolni 
i kompetentni, by pracowaæ w œrodowisku wymagaj¹cym elastycz-
noœci, interdyscyplinarnoœci w obrêbie wiedzy i umiejêtnoœci, a w 
dalszej kolejnoœci ³atwo dostosowuj¹cy siê do ró¿norodnych i zmien-
nych ról oraz wymagañ zawodowych. S³owem, niekonwencjonalne, 
uniwersalne, kreatywne podejœcie do coraz bardziej nieschema-
tycznego ludzkiego dzia³ania.


	Strona 1
	Strona 2

