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Co Panią motywuje?

Motywuje mnie poznawanie nowych zagadnień, nowych osób oraz świeżych perspektyw biznesowych. 
Zawodowo od zawsze zajmowałam się eksportem - to fascynujące zajęcie dla kogoś, kto jest ciekawy 
świata. Handel międzynarodowy jest zagadnieniem dość skomplikowanym, uzależnionym od wielu 
czynników – ekonomicznych, politycznych i społecznych. Trzeba się znać na określaniu kierunków 
sprzedaży eksportowej, wyznaczeniu strategicznych rynków zbytu, sporządzać analizy rynkowe oraz 
budować odpowiednią strategię handlową. Wymaga to dużej wiedzy na temat określonego kraju oraz 
odpowiedzialności biznesowej. Na szczęście bardzo lubię podróże i nigdy nie mam ich dość. Możliwość 
połączenia zainteresowań z pracą daje mi ogromną satysfakcję oraz mobilizuje do działania. Ciekawią 
mnie nowe miejsca, ludzie, kultury, to właśnie głód wiedzy pcha mnie i motywuje do podejmowania 
nowych wyzwań. 

Co jest najważniejsze w biznesie? Czy istnieją jakieś trzy złote zasady, którymi się Pani kieruje?

Oczywiście na sukces w biznesie składa się bardzo wiele czynników, nie ma prostej recepty na to, 
jak postępować, by zrealizować cele, doprowadzić do sukcesu. Jest jednak kilka zasad, które pomogą 
uniknąć porażki. Pierwsza – gruntowne przygotowanie. Kiedy realizuję strategię eksportową, 
poświęcam dużo czasu na analizę sytuacji politycznej, prawnej, ekonomicznej czy społecznej, tak aby 
określić sobie szanse i zagrożenia. Z danych na temat rynku wyłania się obraz tego, czego oczekują 
przyszli klienci czy konsumenci. Kolejną ważną zasadą jest praca zespołowa. Podzielenie się swoją wizją 
z osobami w organizacji zawsze przynosi pozytywne efekty, daje inną, szerszą perspektywę. Zaufanie 
do współpracowników jest bardzo ważne, a oparte na szacunku relacje sprawią, że każdemu zależy na 
sukcesie danego projektu. Trzecia ważna rzecz to trzymanie się zasady „win – win”, co docelowo daje 
pewność, że znajdziemy partnera biznesowego na lata.

Czy wydarzyło się coś w Pani karierze, co dodało Pani sił?

Przez wiele lat tworzyłam dział eksportu w dużej spółce giełdowej. W czasie mojej pracy w tej firmie 
otworzyłam wiele rynków zbytu, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na Dalekim Wschodzie. Pomimo 
sukcesów zmieniłam pracę i branżę, wyszłam całkowicie ze swojej strefy komfortu. Rzuciłam się na 
głęboką wodę, nie znając specyfiki rynków takich jak Ameryka Północna i Południowa. Mój brak 
doświadczenia mnie zmotywował, sprawił, że chciałam nadrobić wiedzę, nauczyć się działania 
w nowym obszarze. Czasami z pozoru zadania prawie niemożliwe do wykonania stają się realne, jeśli się 
zainwestuje odpowiednią ilość energii w zdobycie wiedzy potrzebnej do ich realizacji. 

Joanna Małgorzewicz
uczestniczka programu MBA w WSB w Toruniu

Warto inWestoWać 
energię 
W zdobyWanie 
Wiedzy

st
ud

ia
m

ba
.w

sb
.p

l  
   

   
 2

 





Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jesteśmy pierwszą niepubliczną uczelnią w Toruniu. 

Od 24 lat kształcimy studentów na kierunkach o profilu 

biznesowym. W ofercie mamy również innowacyjne 

kierunki związane z psychologią, pedagogiką, prawem czy 

inżynierią. 

Uruchomienie w 2007 roku Wydziału Finansów 

i Zarządzania w Bydgoszczy sprawiło, że staliśmy się 

liderem kształcenia biznesowego w regionie kujawsko- 

-pomorskim. Jesteśmy partnerem w rozwoju kariery 

zawodowej. Ściśle współpracujemy z wiodącymi firmami 

i instytucjami z regionu kujawsko-pomorskiego, dzięki 

czemu studenci i uczestnicy szkoleń zdobywają aktualną 

wiedzę od ekspertów z różnych dziedzin biznesu. Obecnie 
mamy prawie 8000 studentów. 

Wiemy, jak ważne są wymiana doświadczeń i networking, 
dlatego organizujemy spotkania z osobami, które kształtują 
polską gospodarkę, politykę oraz kulturę. Naszymi 
gośćmi byli m.in.: prof. Robert Gwiazdowski (ekspert 
z Centrum im. Adama Smitha), Tomasz Zaboklicki 
(współwłaściciel i były prezes zarządu PESA Bydgoszcz SA), 
prof. Marek Belka (były prezes Narodowego Banku 
Polskiego), prof. Andrzej Blikle (członek rady nadzorczej 
Blikle sp. z o.o., prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm 
Rodzinnych, honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha, 
a od 2015 roku również nasz wykładowca na kierunku 
akademia menedżera).

Wyróżnienia i miejsca w rankingach
•	 W ratingu SEM Forum z 2020 roku program MBA 

Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu znalazł się 
w klasie profesjonalnej.

•	 Z raportu Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że 
byliśmy najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną 
w regionie przez kandydatów na studia stacjonarne 
i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022. 
Zaufanie studentów to dla nas najważniejsza 
rekomendacja!

bydgoszcz

torUŃ

•	 WSB w Toruniu, jako pierwsza uczelnia wyższa 
w regionie, opracowała i wdrożyła system zarządzania 
jakością zgodny z normą ISO 9001. W audycie brano 
pod uwagę m.in. standardy nauczania, pomiar efektów 
kształcenia oraz standardy e-serwisów i e-kursów, 
zasady funkcjonowania Rady Programowej, rekrutację 
kadry akademickiej, rozwój naukowy czy praktyki 
studenckie.

•	 Jako pierwsza uczelnia w regionie wprowadziliśmy 
aplikację, która ułatwia poruszanie się po uczelni oraz 
wskazuje położenie poszczególnych działów. Aplikacja 
WSB Navigator jest dostępna w sklepie Play lub AppStore 
i działa na terenie Torunia i Bydgoszczy.
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coLUMbUs
Franklin University – partner merytoryczny 
programu MBA
Franklin University to prywatna uczelnia non profit 
o ponad 100-letniej tradycji z siedzibą w Columbus w USA. 
Jest drugim co do wielkości prywatnym uniwersytetem 
w stanie Ohio. Rocznie mury Franklin University opuszcza 
prawie 10 000 studentów.

Dzięki ciągłemu rozwojowi technologicznemu Franklin 
University stał się niekwestionowanym liderem 
w nauczaniu na odległość (long distance learning). Znaczna 
część jego studentów kształci się w systemie online 
(e-learning).

The business world needs fresh ideas, global perspectives, as well as talented and 
qualified leaders, to lead the way into the future. In this innovative MBA program, 
which was designed in partnership with Franklin University, you will learn leadership 
in practice. You will participate in many group activities and understand the 
importance of team work. 

dr Godfrey Mendes
SVP, Global Programs + Strategic Initiatives, Franklin University

Działalność Franklin University opiera się na czterech 
filarach, którymi są:

•	 zapewnienie wysokiej jakości akademickiej,

•	 dostęp do różnych form edukacji, 

•	 adaptowanie się do potrzeb studentów,

•	 odpowiadanie na zmiany zachodzące w społeczeństwie, 
gospodarce i biznesie.

Akredytacje:

•	 The Higher Learning Commission,

•	 International Accreditation Council for Business 
Education (IACBE).

STUdiA MASTer oF BUSineSS 
AdMiniSTrATion
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„Perspektywy” 2021
W rankingu najlepszych programów MBA w Polsce, 
przygotowanym w 2021 roku przez „Perspektywy”, 
znalazły się oba nasze programy:

•	 MBA w WSB w Toruniu – na 33. miejscu,

•	 MBA w WSB w Bydgoszczy – na 38. pozycji.

Według tego samego rankingu w kategorii „Najlepsze 
programy MBA 2021 w opinii absolwentów” zajęliśmy 
5 miejsce.

Wyróżnienia  
programu MBA

Partnerstwo 
biznesowe

MBA to zaawansowane studia dla liderów 
i menedżerów XXI wieku. Program 
zaprojektowano tak, aby wyposażyć jego 
absolwentów w innowacyjne narzędzia, 
które wykorzystają nie tylko w swojej 
pracy, ale także w życiu osobistym. 

dr Christopher Washington
rektor i wiceprezes ds. akademickich, Franklin University

Jako WSB w Toruniu współpracujemy z niemal 
500 przedsiębiorstwami w regionie. Podpisaliśmy umowy 
partnerskie dotyczące różnych płaszczyzn kooperacji, 
m.in. rozwoju programów nauczania ze szczególnym 
uwzględnieniem profilu praktycznego – włączając 
praktyki, staże, wizyty studyjne, warsztaty, kursy, 
certyfikaty i spotkania z praktykami. 

W ramach programu MBA ściśle współpracujemy 
z biznesem w zakresie budowania i rozwoju programu. 
Przedstawiciele firm są członkami Rady Programowej, 
prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz organizują wizyty 
studyjne i spotkania z VIP-ami.

Wśród partnerów programu znajdują się:

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA – jeden 
z największych zakładów lotniczych w Polsce, należący 
do elitarnej grupy firm o znaczeniu strategicznym dla 
gospodarki i obronności Polski. Jest to dynamicznie 
rozwijające się przedsiębiorstwo z ponad 70-letnim 
doświadczeniem w prowadzeniu remontów i modernizacji 
m.in. takich samolotów, jak Su-22, MIG-29, F-16 czy C-130.

ING Bank Śląski - jeden z największych banków w Polsce, 
którego oferta obejmuje produkty i usługi dla podmiotów 
gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Potrzeby 
klienta, jakość obsługi, innowacyjne produkty i usługi to 
obszary, na których bank skupia się w swojej działalności 
i dzięki którym wzmacnia swoją pozycję konkurencyjną. 
Sieć oddziałów oraz nowoczesne kanały zdalnej obsługi 
zapewniają klientom dostęp do usług 24 godziny na dobę, 
siedem dni w tygodniu.

Henkell & Co. Polska sp. z o.o. – jeden z największych 
producentów win musujących w Europie, lider w tej  
kategorii na rynku austriackim, węgierskim, czeskim, 
słowackim i rumuńskim. Od 1997 roku należy do 
międzynarodowej grupy Henkell & Co. (z siedzibą 
w Wiesbaden w Niemczech), której tradycja sięga roku 1832.

Centrum Wsparcia Biznesu w ramach 
projektu „Made in Toruń” przyznało 
w 2019 roku programowi MBA znak 

jakości „MADE IN TORUŃ”.
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Choć studiowałam administrację, od początku mojej kariery zawodowej 
interesowały mnie kwestie związane z zarządzaniem. Z czasem 
zaważyłam, że moja wiedza nie jest kompletna i szukałam kierunków 
studiów podyplomowych, których ukończenie wzmacniałoby moje 
kompetencje menedżerskie. Po psychologii zarządzania wiedziałam, że 
kolejnym krokiem muszą być prestiżowe studia MBA. Absolwentów MBA 
postrzegam jako fachowców i sama właśnie do tego dążę. Stanowisko 
menedżera wymaga przecież ciągłego doskonalenia, rozwijania 
kompetencji, poznawania nowych rozwiązań na pojawiające się problemy. 
Program studiów MBA jest bardzo szeroki, obejmuje wiele ważnych dla 
pracy menedżera aspektów, dlatego był to dla mnie oczywisty wybór. 
Liczę, że wiedza zdobyta w czasie studiów pomoże mi lepiej zarządzać 
firmą i zespołem. Z WSB jestem związana od wielu lat. Zaraz po napisaniu 
pracy magisterskiej zdecydowałam się na pierwsze studia podyplomowe. Pokazały mi one, że można łączyć teorię 
z praktyką, a small talki prowadzone w czasie przerw pozwalają wymienić się spostrzeżeniami z innymi uczestnikami. 
Studia MBA są moim trzecim kierunkiem uzupełniającym wiedzę i wykształcenie. Mam zaufanie do WSB w zakresie 
doboru wykładowców, którzy są specjalistami, ale co ważniejsze – posiadają wiedzę praktyczną, która w najlepszy 
sposób trafia do nas – studentów. Najważniejszą rolę na studiach MBA ogrywają: dobór zagadnień, różnorodność 
tematów, pokazanie szerokiego spektrum zarządzania, od narządzi kierowania zespołem, poprzez zagadnienia 
ekonomiczne i prawne, marketing i komunikację. Nie mniej istotne są strona praktyczna i wymiana doświadczeń 
z wykładowcami, prowadzącymi, jak i spostrzeżeń z różnych branż, które reprezentują pozostali uczestnicy.

Monika Bartlińska
absolwentka programu MBA w WSB w Toruniu

Studia MBA w WSB – praktyczna wiedza i wysoka jakość kształcenia

Źródło: „Badanie opinii studentów WSB” przeprowadzone w okresie kwiecień-maj 2021 roku przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. 
dla Wyższych Szkół Bankowych. Próba n=225 uczestników studiów MBA.

Zapytaliśmy 
uczestników zajęć, 
z czym kojarzą im się  
studia w WSB.  
Wśród wskazanych 
atrybutów uczestnicy 
wymieniali najczęściej:

Przyjazne podejście do uczestników studiów

Praktyczność kształcenia – dopasowanie  
do wymagań pracodawców i rynku pracy

Dobra organizacja studiów i obsługa administracyjna

Wysoka jakość kształcenia
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organizacja 
stUdióW
Zjazdy
Studia MBA trwają dwa lata. Zjazdy odbywają się nie 
częściej niż dwa razy w miesiącu (w soboty i niedziele) 
i trwają po osiem godzin dydaktycznych dziennie. Program 
został podzielony na 19 modułów, w tym seminarium 
dyplomowe, a całość realizowana jest podczas 22 zjazdów. 
Łącznie na program składają się conajmniej 352 godziny 
kontaktowe.

Język wykładowy
Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według 
programu przygotowanego przez WSB i zatwierdzonego 
przez Radę Programową i Franklin University. Wykłady 
nauczycieli z Franklin University są fakultatywne 
i tłumaczone na język polski. 

Metody nauczania
Na zajęciach prowadzący wykorzystują przede wszystkim 
interaktywne metody nauczania:

•	 analizy przypadków (case studies),

•	 dyskusje i pracę w grupach,

•	 realizację projektów,

•	 symulacje oraz prezentacje.

Dzięki temu uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, 
zyskują świeże spojrzenie na biznes i wypracowują nowe 
rozwiązania. 

Materiały dydaktyczne
Podczas zjazdów każdy uczestnik otrzymuje przygotowany 
przez wykładowcę komplet materiałów dydaktycznych, 
który zawiera m.in.: 

•	 autorskie opracowania,

•	 zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania, 

•	 analizy przypadków,

•	 materiał teoretyczny, 

•	 akty prawne, 

•	 niezbędne informacje organizacyjne, takie jak np. 
zasady zaliczenia. 

Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni 
WSB, wewnętrznego serwisu internetowego Extranet oraz 
platformy e-learningowej Moodle.

Zaliczenie
 Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

•	 Każdy moduł kończy się projektem case study lub 
projektem biznesowym z tematyki modułu.

•	 Praca dyplomowa na zakończenie studiów ma charakter 
projektu grupowego lub indywidualnego. 

•	 Warunkiem ukończenia studiów jest:  
– obecność na minimum 80% zajęć,  
– zaliczenie wszystkich modułów,  
– pozytywna ocena z pracy dyplomowej i jej obrony. 

MindSonar dla uczestników MBA
W trakcie zajęć w ramach treningu menedżerskiego uczestnicy biorą udział 
w dodatkowym bezpłatnym badaniu MindSonar. Raport podsumowujący to badanie 
pokazuje, jaki styl myślenia reprezentuje uczestnik. Wskazuje również obszary do 
poprawy w zakresie współpracy z ludźmi oraz rozwiązywania sytuacji problemowych.
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3 fiLary 
prograMU

Partnerski:
•	 optymalne terminy i czas 

zjazdów, uwzględniające 
konieczność pogodzenia 
obowiązków biznesowych 
i prywatnych,

•	 opiekun grupy obecny na 
każdym zjeździe,

•	 partnerzy biznesowi 
programu: ING Bank Śląski, 
Henkell & Co. Polska, 
Wojskowe Zakłady Lotnicze 
nr 2,

•	 program studiów 
stworzony we współpracy 
z amerykańskim partnerem – 
Franklin University,

•	 partnerskie relacje 
pomiędzy uczestnikami 
i wykładowcami: wymiana 
know-how, networking, 
praca w zespołach 
projektowych,

•	 komfortowe warunki 
odbywania zajęć.

Praktyczny:
•	 zajęcia prowadzone przez 

praktyków biznesu – 
wiedza, którą można od razu 
wykorzystać, 

•	 interaktywne metody 
nauczania – warsztaty, 
business case’y, dyskusje 
panelowe, symulacje,

•	 wizyty studyjne 
w przedsiębiorstwach, 
w czasie których zapoznasz 
się z praktycznymi aspektami 
funkcjonowania odwiedzanych 
firm i zarządzania nimi,

•	 dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem pomiędzy 
uczestnikami, którymi są 
osoby mające doświadczenie 
zawodowe w różnych 
branżach,

•	 kontakt z uczelnią 24 godziny 
na dobę dzięki Extranetowi 
oraz dostęp do materiałów 
dydaktycznych z dowolnego 
miejsca na świecie dzięki 
platformie e-learningowej 
Moodle,

•	 możliwość rozłożenia 
płatności w przystępnym 
systemie ratalnym.

Profesjonalny:
•	 gwarancja jakości dzięki 

współpracy z Franklin University, 

•	 system zapewniania jakości, 
na który składają się m.in.: 
benchmarking programów MBA, 
konsultacje z profesorami WSB 
i z partnerami biznesowymi, 
konsultacje i akceptacja programu 
przez Franklin University, Radę 
Programową oraz Radę Wydziału, 
informacje zwrotne od uczestników 
oraz działania udoskonalające,

•	 profesjonalna kadra dydaktyczna, 
do której należą zarówno eksperci 
z dużym doświadczeniem 
praktycznym, jak i wykładowcy 
akademiccy,

•	 tłumaczone na język polski 
fakultatywne wykłady 
przedstawicieli Franklin University 
i innych zagranicznych uczelni,

•	 uczelnia jest członkiem Grupy 
Wyższych Szkół Bankowych, 
o której sile stanowią 28 lat 
obecności na rynku edukacyjnym 
oraz 22-letnie doświadczenie 
w prowadzeniu programów MBA,

•	 aktualna, kompletna 
i specjalistyczna wiedza 
przekazywana przez prowadzących 
oraz zdobywana samodzielnie.
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kadra dydaktyczna 
Wykładowcy to duża siła programu MBA. Nie tylko 

mają duże doświadczenie zawodowe, ale potrafią 
też przekazać swoją wiedzę w ciekawy i skuteczny sposób. 
Do kadry należą: 

Prof. zw. dr hab. Jan Jeżak – ekspert i konsultant 
oraz członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym 
rady nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu 
Inwestycyjnego w Warszawie; autor bądź współautor 
ponad 130 publikacji; odbył kilka staży zagranicznych 
(na uniwersytetach amerykańskich, brytyjskich oraz 
niemieckich); studenci spotykają się z nim na zajęciach 
z zarządzania strategicznego.

Jacek Gałkowski – konsultant i doradca biznesowy oraz 
przedsiębiorca z 30-letnim doświadczeniem w branży IT, 
założyciel i wspólnik firmy doradczej ALDEA IT Consulting. 
Jest autorem setek ekspertyz i rekomendacji biznesowych, 
pomysłodawcą i twórcą portalu internetowego decyzje-IT.pl 
oraz autorem wielu publikacji i opracowań. Stara się 
popularyzować aplikacje dla biznesu typu no-code. 

Adrian Dekert – prezes zarządu Avrio Media sp. z o.o., 
wiceprezes zarządu Eltel Networks S.A., wiceprezes 
zarządu K-TEL SA, absolwent studiów MBA; prowadzi 
zajęcia z ekonomii menedżerskiej.

Jakub Lewandowski – prezes spółki Pasja GDT, coach 
ICC, trener; członek Business Centre Club, zdobywca 
nagród: Medal Europejski i Inteligentny Rozwój za projekty 
studiów podyplomowych; prowadzi coaching biznesowy 
i indywidualne procesy mentoringowe.

Mariusz Grudzień – trener i coach z 20-letnim 
doświadczeniem; twórca Instytutu Skutecznego Działania; 
wspiera firmy i organizacje w przygotowywaniu 
i przeprowadzaniu zmian w kierunku organizacji XXI w.; 
twórca nowatorskich warsztatów z zakresu efektywności 
zespołowej: „Zespół doskonały jak orkiestra”, „Hollywood”, 
„Teatr”.
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W trakcie swojej zawodowej drogi miałam wiele momentów trudnych, 
niekomfortowych, takich, w których ogarniały mnie wątpliwości. Jakiś 
czas temu znalazłam się na rozdrożu. Musiałam podjąć decyzję – czy 
przyjąć ofertę pracy za niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, czy 
zdecydować się na wyjazd z rodzinnego Torunia i niepewną sytuację, ale 
za to na własnych warunkach. Wbrew radom najbliższych i zdrowemu 
rozsądkowi wybrałam to drugie i zdecydowałam się na prowadzenie 
własnej działalności. Podjęłam duże ryzyko, ale w zgodzie z moim 
charakterem oraz preferencjami. Gdy zaczynałam studia MBA, byłam 

pewna, że jako absolwentka będę po prostu pracowała w dużej korporacji. Jednak zajęcia, kontakty z innymi 
menedżerami, odbyte praktyki zawodowe i staż pokazały mi, że mam charakter lidera i dosłownie „spalam się” 
w pracy dla kogoś, wbrew własnym zasadom i pod dyktando. Rosło we mnie przekonanie, że nie mogę pracować 
według procedur, z którymi się nie zgadzam. Przeszłam wewnętrzną przemianę i postanowiłam pokierować 
swoją karierą inaczej. Teraz każde działanie zaczynam od pytania – dlaczego? Ono pozwala mi na każde 
zjawisko związane z biznesem patrzeć horyzontalnie, a nie punktowo, podważać cel działania lub dostrzegać 
jego sens. Z perspektywy czasu mogę tylko podziękować wszystkim swoim przełożonym za utwierdzenie mnie 
w przekonaniu, że muszę iść własną drogą. Jestem też wdzięczna sobie, że zdecydowałam się na studia MBA, 
które mnie w tym wzmocniły. Okazało się, że usystematyzowana wiedza menedżerska, połączona z wieloletnią 
praktyką finansową, pozwala mi śmiało podejmować, nawet trudne, decyzje biznesowe.

Katarzyna Zduńska
absolwentka programu MBA w WSB w Toruniu
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Co wyróżnia studia MBA na tle innych form 
i poziomów kształcenia? Przede wszystkim ich 
interdyscyplinarność oraz możliwość prawdziwej 
transformacji uczestnika, który ma szansę 
nadać nową formę swojej mentalności. Chcąc 
być liderem, należy w pierwszej kolejności 
zadbać o własną transformację. Ostatecznie 
transformowanie to umiejętność dokonywania 
twórczych przekształceń. To samoświadomość oraz 
zdolność do samoregulacji stanowią o sukcesie – 
tak menedżerów, jak i całych organizacji. Oznacza 
to określenie nowego osobistego wzorca lidera, 
a co za tym idzie odpowiedź na pytanie o źródła 
wewnętrznego przywództwa. To także postawienie 

akcentu na rozwój inteligencji emocjonalnej i odporności psychicznej, ponieważ rzeczywistość 
zmienia się w szybkim, ale i nieuregulowanym tempie. Kiedy otoczenie staje się volatility, 
wówczas asertywność, akceptacja, adaptacja, aktywność i afiliacja pozwalają na odnalezienie 
się w świecie, w którym czerpanie z doświadczenia nie wystarcza, ponieważ przeszłość nie 
jest już predyktorem przyszłości. Kluczowe staje się dokładne określenie tego, co nas definiuje 
jako jednostki, i tego, co tworzy DNA organizacji. W moim doświadczeniu studia MBA uczą, 
jak przestać być więźniem tego, co wczoraj, i jak skanalizować energię na to, co przed nami.

Magdalena Gieras
dyrektor programu MBA w WSB w Toruniu i Bydgoszczy
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Dr Magdalena Gieras –pracując jako konsultant oraz jako 
dyrektor działu HR, wielokrotnie projektowała i wdrażała 
procesy wartościowania stanowisk pracy, budowania 
ścieżek karier, systemów motywacyjnych opartych na KPI, 
a także strategię internal & external branding w różnych 
organizacjach. Ma 20 lat doświadczenia w prowadzeniu 
szkoleń i kilkanaście lat pracy jako coach i mentor. Jest 
twórczynią harmoniarozwoju.pl. W swojej pracy dąży do 
budowania autentycznych relacji z sobą samym i z drugim 
człowiekiem oraz do skutecznego realizowania celów 
zawodowych. 

Wojciech Ożga – od 2005 roku prowadzi własną firmę, 
której celem jest m.in. wspieranie różnych organizacji 
w prowadzeniu projektów oraz prowadzenie szkoleń 
w tym zakresie; członek zarządów kilku firm, skupiający 
się na zagadnieniach informatycznych; specjalizuje 
się w szkoleniach przygotowujących wdrożenie 
metodyki projektowej w organizacjach; prowadzi zajęcia 
z zarządzania projektami.

Krzysztof Rąpała – członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie; ma doświadczenie w prowadzeniu 
postępowań sądowych w sprawach cywilnych oraz 
gospodarczych, a także praktykę w bieżącej obsłudze 
podmiotów gospodarczych i zakładów opieki zdrowotnej; 
jest doradcą w postępowaniach z zakresu połączeń 
i przejęć (M&A) oraz autorem publikacji poświęconych 
praktycznym aspektom prawa handlowego.

Marlena Adamska – trenerka i konsultantka biznesu, 
ekspertka w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami 
ludzkimi, z ponad 20-letnim stażem. Współtwórczyni 
szeregu projektów z obszaru doradztwa personalnego, 
zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Ma 
certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów 
zarządzania jakością ISO 9001, Certyfikat Międzynarodowy 
Trenera Biznesu ACI, certyfikat niezależnego konsultanta 
Extendend DISC oraz Certyfikat Green Belt. Na co dzień 
koordynuje pracę zespołu consultingowo-informatycznego 
w zakresie rozwiązań informatycznych dla HR, 
wykorzystując metodykę scrum.
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Moduł służy prezentacji podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu 
analizy ekonomicznej, niezbędnej przy podejmowaniu decyzji oraz racjonalizacji procesów gospodarczych (zarówno 
w skali mikro, jak i makro). Ma on na celu zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania podstawowych 
metod i narzędzi ilościowych wspierających prowadzenie działalności oraz wykonywanie pracy menedżera. W czasie 
zajęć przedstawiane są wybrane metody i systemy wspomagające procesy podejmowania decyzji w warunkach 
ryzyka i niepewności. Wypracowywane są także umiejętności przewidywania wybranych scenariuszy możliwych 
wydarzeń gospodarczych związanych z przedsiębiorstwem.

ekonomia menedżerska

Moduł dostarcza uczestnikom wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu w ujęciu menedżerskim, które pozwolą 
na wdrożenie i rozwój orientacji marketingowej w firmie oraz analizę i kontrolę aktualnie realizowanych działań. 
Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi trendami w zakresie budowania strategii, marketingu, zarządzania 
marką, komunikacji marketingowej oraz sprzedaży.

Marketing i sprzedaż

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego współczesnymi 
organizacjami. W efekcie nabędą umiejętności planowania oraz kontroli procesu implementacji w zakresie 
analizowania kluczowych aspektów, pochodzących z otoczenia biznesowego i wpływających na kondycję 
przedsiębiorstwa. Będą również opracowywać, wdrażać i monitorować strategie umożliwiające firmie rozwój.

Zarządzanie strategiczne

W ramach modułu uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania kadrami 
poprzez maksymalizację potencjału kapitału ludzkiego w organizacji. Po jego ukończeniu będą potrafili m.in.: 
wykorzystywać metody motywowania pracowników, tworzyć plany rozwoju i budżetować w obszarze HR.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie determinuje decyzje gospodarcze w zakresie majątku, kapitału i przepływów pieniężnych. 
Optymalizacja ryzyka decyzji gospodarczych w menedżerskich procesach decyzyjnych wymaga bieżącej analizy 
rozwiązań, standardów, regulacji prawa korporacyjnego. Celem modułu jest poznanie modeli zarządzania obszarem 
prawnych aspektów strategii przedsiębiorstwa. 

Prawo w zarządzaniu

Każdego dnia na świecie przeprowadza się dziesiątki tysięcy prezentacji i wystąpień publicznych. Ich celem jest 
sprzedaż produktu lub usługi, przekazanie informacji, pozyskanie kapitału, twórczych pomysłów czy też rozwijanie 
umiejętności uczestników, którzy dzięki prezentacji pozyskują konkretną, skondensowaną wiedzę.
Jednym z największych problemów świata biznesu jest marnotrawienie pieniędzy i milionów godzin pracy na 
wystąpienia i prezentacje, które nie spełniają założonego celu, a co gorsza – nie dają żadnych korzyści. Moduł pomaga 
poznać tę tajemnicę, a uzyskane umiejętności umożliwiają tworzenie ciekawych, mądrych i  dojrzałych prezentacji.

Sztuka wystąpień publicznych

ProGrAM STUdiÓW

STUdiA MASTer oF BUSineSS AdMiniSTrATion
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Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę o polskim prawie podatkowym, zapoznają się z orzecznictwem sądów krajowych 
i ETS oraz interpretacjami Ministerstwa Finansów. Po ukończeniu modułu będą potrafili m.in. wykorzystywać znajomość 
regulacji prawnych dotyczących podatków oraz stosować metody optymalizacji podatkowej.

Strategie podatkowe przedsiębiorstwa 
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W trakcie modułu uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz wypracują 
umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji menedżerskich w tym zakresie. Uczestnicy zostaną zapoznani z:

•	 aspektem inwestycyjnym funkcjonowania przedsiębiorstwa,

•	 strukturą kapitału firmy,

•	 współczesną analizą wartości przedsiębiorstwa,

•	 elementami wyceny i zarządzania wartością.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

W trakcie zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu rynków finansowych w Polsce oraz umiejętności dotyczące 
pozyskiwania kapitału i zarządzania nim. Moduł prezentuje możliwości zdobywania kapitału na sfinansowanie 
działalności i rozwoju przedsiębiorstwa oraz związane z tym ryzyko. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili 
m.in. identyfikować, analizować i wykorzystywać źródła pozyskiwania kapitału. 

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu prawnych uwarunkowań handlu 
międzynarodowego, które pozwolą na:

•	 zrozumienie specyfiki prawnej kontraktów w handlu międzynarodowym, związanej ze stosowaniem prawa 
jednolitego bądź rozwiązań kolizyjnoprawnych dla ustalenia prawa właściwego dla kontraktu,

•	 wykorzystanie klauzul umownych w celu racjonalnego rozłożenia ryzyka kontraktowego,

•	 dostosowanie treści kontraktu do gestii handlowej i transportowej danego podmiotu.

Międzynarodowe prawo handlowe

Moduł uczy, jak praktycznie budować potencjał firmy dzięki umiejętnościom menedżerów w zakresie efektywnej 
komunikacji, kierowania zespołem oraz sztuki negocjacji. Głównymi celami modułu są:

•	 rozwój kompetencji miękkich menedżera,

•	 przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności na temat nowoczesnych technik i efektywnych metod 
zarządzania ludźmi,

•	 zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami rozwijania potencjału i umiejętności swoich współpracowników.

Leadership i trening menedżerski 

Zarządzanie łączy kompetencje miękkie i twarde. Planowanie, organizacja, motywacja i ocena efektywności zasobów 
wymagają komunikacji celów i metod analizy wykonania. Celem modułu jest prezentacja i zastosowanie światowych 
trendów w zakresie systemów komunikacji i motywacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania 
i monitoringu wykonania strategii organizacji. 

Komunikacja menedżerska i systemy motywacji menedżera
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iT w zarządzaniu

W trakcie modułu uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu 
procesami w przedsiębiorstwach w różnych obszarach działalności gospodarczej z perspektywy strategicznej 
i taktycznej. Zdobędą też umiejętności doboru i aplikowania współczesnych rozwiązań IT w procesach biznesowych 
i zarządczych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych oraz mobilnych. Moduł wskaże uczestnikom, 
jak wzmocnić tzw. inteligencję biznesu dzięki wyposażeniu menedżerów w odpowiednie narzędzia informatyczne.

Zarządzanie ryzykiem biznesu

Działalność gospodarcza determinuje ryzyko m.in. w wymiarze operacyjnym, inwestycyjnym czy finansowym 
oraz z poziomu interesariuszy i akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Cele modułu to: identyfikacja, pomiar, analiza 
i zarządzanie portfelem ryzyk biznesu z uwzględnieniem strategii i elementów kształtowania wartości rynkowej 
współczesnych organizacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami z zakresu zarządzania 
jakością i środowiskiem, co przełoży się na jakość podejmowanych przez nich decyzji menedżerskich. 

Zarządzanie projektami

Rola menedżera to przekuwanie ambitnych planów w realne efekty za pomocą różnych metod zarządzania 
projektami. W trakcie modułu uczestnicy zapoznają się z niektórymi z nich (waterfall oraz agile). Po jego zakończeniu 
będą potrafili m.in. stosować w praktyce biznesowej podejście projektowe oraz wykorzystywać narzędzia IT 
wspomagające zarządzanie projektami. 

Biznes przyszłości

Modelowanie struktur biznesowych jest kluczową kompetencją współczesnych menedżerów. Ewolucja wartości 
organizacji i stały rozwój narzędzi zarządzania strategicznego stanowią podstawę architektury każdego biznesu. 
Celem modułu jest budowa innowacyjnych modeli biznesowych z wykorzystaniem narzędzi Business Model Canvas. 
Przedmiotem analiz w czasie zajęć będą studia przypadków przedsiębiorstw z różnych branż, zwłaszcza usługowych 
(w tym finansowej, IT i biotechnologicznej). 

Business english

W ramach zajęć językowych uczestnicy nabędą umiejętności swobodnej konwersacji na tematy biznesowe 
z kontrahentami anglojęzycznymi, a także czytania oraz samodzielnego pisania tekstów biznesowych 
i korespondencji handlowej. Utrwalą wiedzę ekonomiczną w najważniejszych dziedzinach zarządzania firmą oraz 
poszerzą umiejętności o liczne kompetencje miękkie ćwiczone w języku angielskim. Zajęcia są prowadzone metodą 
blended learning.

Seminarium dyplomowe

Wszystkie moduły kończą się zaliczeniem w formie projektu case study z tematyki modułu. Praca dyplomowa to 
zbiorcze podsumowanie modułów w formie dużego projektu polegającego na rozwiązaniu praktycznego problemu 
strategicznego (menedżerskiego), z wykorzystaniem poznanych metod, technik i narzędzi zarządzania. Celem 
modułu jest przygotowanie do opracowania i prezentacji pracy dyplomowej. 

W trakcie zajęć uczestnicy przeanalizują systemy i procesy logistyczne przedsiębiorstw oraz zidentyfikują 
motywację, mechanizmy i efekty budowania globalnych i lokalnych łańcuchów dostaw. Uczestnicy nabędą także 
umiejętności doboru i wykorzystania technologii informatycznych w procesach logistycznych.

Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw

st
ud

ia
m

ba
.w

sb
.p

l  
   

   
 14

 



ZAKreS TeMATyCZny 
Zakres tematyczny programu obejmuje m.in.:

•	 wykorzystanie chmury obliczeniowej,

•	 zastosowanie sztucznej inteligencji w świecie biznesu,

•	 machine learning i automatyzację,

•	 cyfrowe rozwiązania wspomagające identyfikację 
i analizę Customer Journey,

•	 umiejętność zarządzania zespołem,

•	 efektywną komunikację w organizacji.

STUdiA MBA MAnAGeMenT 4.0  
W ForMULe onLine

o ProGrAMie 
Studia MBA Management 4.0 w formule online zostały 
stworzone z myślą o menedżerach i liderach biznesu 
poszukujących możliwości dalszego rozwoju i zdobywania 
wiedzy z zakresu transformacji cyfrowej. Celem 
programu MBA Management 4.0 jest rozwój kompetencji 
uczestników z zakresu zarządzania organizacją, oraz 
umiejętności związanych z cyfrowymi innowacjami 
i trendami rozwijającymi się obecnie na rynku. Program 
MBA Management 4.0 online łączy akademickie studia na 
poziomie Master z praktycznym charakterem zajęć i ciągłą 
wymianą doświadczeń.

dLA KoGo?
Studia MBA Management 4.0 online przeznaczone są przede 
wszystkim dla:

•	 członków kadry menedżerskiej średniego i niższego 
szczebla, wspierających transformację cyfrową 
w organizacji,

•	 właścicieli firm i osób zarządzających, które chcą 
budować przewagę konkurencyjną z wykorzystaniem 
koncepcji transformacji cyfrowej w organizacji,

•	 menedżerów przygotowujących się do roli Digital 
Transformation Officer, Chief Digital Officer czy 
Menedżera ds. wdrożeń Gospodarki 4.0.

Studia MBA w WSB to 
spotkanie z bogatym 
doświadczeniem 
prowadzących, 
którzy oferują szczere 
i precyzyjne wskazówki 
na temat przywództwa. 

Układając program, czerpaliśmy z doświadczenia 
Harvard University, który działa od 1908 roku 
i gdzie w nauczaniu menedżerów stosuje się 
metody skłaniające do aktywnego uczestnictwa 
w zajęciach. Taki sposób prowadzenia zajęć 
kształtuje logiczne myślenie, umiejętność 
stawiania diagnozy, analizy, a przede wszystkim 
podejmowania decyzji. 

Agnieszka Muzyczyszyn
dyrektor Biura Programu MBA w WSB w Toruniu i Bydgoszczy

orGAniZACJA STUdiÓW
Program Management 4.0 online trwa 1 rok i jest 
realizowany w formie nauczania na odległość 
z wykorzystanie platformy Microsoft Teams.

W toku studiów planowana jest realizacja zjazdu 
inauguracyjnego w formule wyjazdowej. Program 
nauczania podzielony jest na 20 kursów pogrupowanych 
w 6 modułów, które realizowane są w ciągu 12 weekendów. 
Każdy moduł obejmuje łącznie od 16 do 48 godz. zajęć. 

Program obejmuje łącznie co najmniej 676 godz., w tym:

•	 192 godz. zajęć,

•	 384 godz. samodzielnej nauki,

•	 8 godz. seminarium (obejmujących bezpośrednią 
interakcję z opiekunem merytorycznym pracy),

•	 92 godz. samodzielnej nauki przeznaczonej na 
przygotowanie pracy dyplomowej.

Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu 
i nie częściej niż dwa razy w miesiącu.
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ProGrAM STUdiÓW MBA –  
MAnAGeMenT 4.0

Moduł zarządczy 40 godz.
•	 Zarządzanie strategiczne i operacyjne 

•	 Zarządzanie usługami cyfrowymi i IT 

•	 Performance management 

•	 Mapowanie procesów, zarządzanie procesowe 

•	 Zarządzanie oparte na wartościach (planowanie celów 
zorientowanych na wartość)

Moduł ekonomiczno-prawny 40 godz.
•	 Ekonomia menedżerska 

•	 Prawo cywilne i handlowe

Moduł finansowy  16 godz.
•	 Kontrola operacyjna – planowanie i budżetowanie 

•	 Rachunkowość finansowa i zarządcza

Moduł management 4.0  48 godz.
•	 Warsztat Customer Journey 

•	 Wprowadzenie do chmury obliczeniowej i usług 
w chmurze na przykładzie Microsoft Azure 

Biorąc pod uwagę nacisk kładziony na możliwość uczenia 
się poprzez wymianę doświadczeń, zajęcia w ramach 
programu MBA prowadzone są przez pracowników 
naukowych z wieloletnim stażem, a także przez 
praktyków biznesu - profesjonalistów i najlepszych 
ekspertów branżowych zatrudnionych przez wiodące 
przedsiębiorstwa na rynku. 

Do kadry należą, m.in.:

Michał Florys – kierownik linii biznesowej Usługi IT 
i Bezpieczeństwo Informacji Asseco Academy; od ponad 
15 lat wspiera organizacje IT w transformacji do modelu 
usługowego, w którym klient i dostarczana mu wartość 
są w centrum zainteresowania. Pracuje z klientami 
nad skuteczną komunikacją oraz integracją biznesu 
i informatyki. Kładzie nacisk na kulturę organizacyjną, 
rolę lidera w zespole oraz empowerment. Akredytowany 
trener ITIL®, DevOps, Lean IT®.

Marek Krupa – ekspert Asseco Academy Konsultant, 
wdrożeniowiec, trener technologii IT z ponad 15-letnim 
stażem, dwukrotnie uhonorowany przez firmę Microsoft 
tytułem Most Valuable Professional (MVP). Ekspert 

•	 Wprowadzenie do automatyzacji na przykładzie Microsoft 
Power Platform 

•	 Analiza danych i jej narzędzia na przykładzie Microsoft 
Power BI

•	 Sztuczna inteligencja i internet rzeczy w wytwarzaniu 
produktów i dostarczaniu usług

Moduł marketingowy 16 godz.
•	 Trendy digital w marketing mix i narzędzia marketingowe 

omnichannel 

•	 Marketing internetowy i media społecznościowe

Moduł Hr dla managementu 4.0 32 godz.
•	 Kompetencje managera 4.0 

•	 Narzędzia zarządzania zespołami (w tym o strukturze 
rozproszonej) 

•	 Zarządzanie różnorodnością i przywództwo włączające 

•	 Wzmacnianaie motywacji i przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu pracowników z wykorzystaniem 
metodologii Human Centered Design

w dziedzinie technologii firmy Microsoft: dawniej 
Windows Server i Active Directory, obecnie Azure 
i Office 365. Jego główne zainteresowania to Modern 
Workplace i bezpieczeństwo danych. Posiada m.in. 
tytuły: MCSA, MCSE, MCITP, MCTS, które uzyskał, zdając 
ponad 40 egzaminów certyfikacyjnych. Od 2006 roku 
certyfikowany trener Microsoft (MCT). Autor artykułów na 
portalach branżowych (wss.pl, technet), ekspert i prelegent 
na konferencjach. 

Piotr Stroczkowski – trener biznesu, specjalista 
ecommerce, w branży od 2006 r. Specjalizuje się 
w marketingu internetowym i sprzedaży bezpośredniej 
oraz szkoleniach z tego zakresu. Doświadczanie zdobywał 
m.in. w Wielkiej Brytanii w NEXT Distribution Center, 
największym wówczas sklepie internetowym na świecie. 
Obecnie optymalizuje i prowadzi kampanie reklamowe 
dla kilkunastu sklepów internetowych i niemal 100 stron 
internetowych. Od kilkunastu lat uczestniczy w programie 
Google Partners. Opracowuje strategie wejścia na rynki 
sprzedażowe produktów z Grupy Allegro (allegro.pl, olx.pl, 
ceneo.pl, portale tematyczne).
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MASTer oF BUSineSS  
AdMiniSTrATion – ZdroWie 

o ProGrAMie 
Program MBA Zdrowie łączy wiedzę prawniczą, 
ekonomiczną oraz z zakresu zarządzania. Jego celem jest 
przygotowanie obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej do 
efektywnego zarządzania podmiotami funkcjonującymi 
w systemie ochrony zdrowia. Dzięki udziałowi 
w programie uczestnicy rozwiną wiedzę i umiejętności 
z zakresu jakości świadczonych usług, skuteczności 
ochrony zdrowia oraz technologii medycznych. Zdobędą 
też kompetencje miękkie, które będą przydatne 
w szczególności podczas organizowania pracy zespołowej. 

dLA KoGo?
Studia MBA Zdrowie powstały z myślą o rozwoju 
kompetencji kadry zarządzającej, właścicieli 
przedsiębiorstw działających w obszarze ochrony 
zdrowia, lekarzy i pracowników instytucji 
medycznych, administracji publicznej, jednostek 
samorządu terytorialnego, pracowników firm 
z sektora farmaceutycznego oraz osób posiadających 
doświadczenie praktyczne w codziennym 
funkcjonowaniu podmiotów leczniczych lub firm 
z sektora farmaceutycznego. 

Program studiów kierowany jest także do osób chcących 
rozwinąć praktyczne umiejętności, które pozwolą na 
pełnienie funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia 
oraz kompleksowe zarządzanie podmiotami z tego 
sektora. 

WSPÓłPrACA Z FirMą TeCHnoLoGiCZno-MedyCZną SAvenTiC HeALTH
Program MBA Zdrowie stworzyliśmy z myślą o zarządzaniu i lepszym funkcjonowaniu podmiotów ochorny zdrowia 
we współczesnym, cyfrowym środowisku. Uważamy, że największą wartością dla uczestników studiów jest wymiana 
doświadczeń oraz czerpanie praktycznej wiedzy z realnych przykładów. W celu zagwarantowania tej wartości podjęliśmy 
współpracę z firmą technologiczno-medyczną Saventic Health. 

Dzięki współpracy z firmą Saventic Health uczestnicy programu MBA Zdrowie będą mieli okazję dowiedzieć się, jak 
algorytmy oparte na sztucznej inteligencji analizują EHR pacjentów (dane laboratoryjne, radiologiczne, opisowe) oraz jak 
dostarczają klinicystom ICD-10 uzasadnienie i rekomendacje dalszego postępowania.

ZAKreS TeMATyCZny
Zakres tematyczny programu obejmuje m.in.: 

•	 analizę i rozwiązywanie problemów organizacji,

•	 formułowanie strategii rozwojowych,

•	 sprawne podejmowanie decyzji,

•	 wdrażanie cyfryzacji w ochronie zdrowia,

•	 skuteczne negocjowanie i prowadzenie mediacji,

•	 zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia.

orGAniZACJA STUdiÓW
Program MBA Zdrowie trwa 1 rok. Program nauczania 
podzielony jest na 23 kursy pogrupowane w 6 modułów, 
które realizowane są w ciągu 12 weekendów. Każdy moduł 
liczy od 16 do 40 godz. zajęć.

Program obejmuje łącznie co najmniej 668 godz., w tym: 

•	 184 godz. zajęć, 

•	 384 godz. samodzielnej nauki,

•	 8 godz. seminarium (obejmujących bezpośrednią 
interakcję z opiekunem merytorycznym 
pracy dyplomowej),

•	 92 godz. samodzielnej nauki przeznaczonej na 
przygotowanie pracy dyplomowej. 

Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu 
i nie częściej niż dwa razy w miesiącu. 
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ProGrAM STUdiÓW MASTer oF BUSineSS 
AdMiniSTrATion – ZdroWie 

Moduł zarządczy 40 godz.
•	 Zarządzanie placówką medyczną 

•	 Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia 

•	 Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia 

•	 Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 

•	 Restrukturyzacja menedżerska i zarządzanie 
kryzysowe

Moduł ekonomiczno-prawny 40 godz.
•	 System ochrony zdrowia (podstawy zdrowia 

publicznego, polityka zdrowotna) 

•	 Makroekonomiczne aspekty polityki zdrowotnej 

•	 Prawodawstwo z zakresu wykonywania zawodów 
medycznych 

•	 Prawo w ochronie zdrowia (perspektywa placówki, 
pacjenta, menedżera)

Moduł finansowy  24 godz.
•	 Zarządzanie finansami w placówce medycznej 

•	 Budżetowanie i prognozy w placówce medycznej 

•	 Restrukturyzacja menedżerska i zarządzanie 
kryzysowe

Moduł cyfryzacja w ochronie zdrowia  32 godz.
•	 Systemy wsparcia decyzji klinicznych oraz ich 

przyszłość w sektorze 

•	 Automatyzacja procesów biznesowych/operacyjnych 
w ochronie zdrowia 

•	 Rola big data w ekonomice zdrowia oraz tworzenie 
algorytmów sztucznej inteligencji 

•	 Wyroby medyczne w dobie innowacji w ochronie 
zdrowia

Moduł marketingowy 24 godz.
•	 Sprzedaż i marketing w służbie zdrowia 

•	 Strategia produktu w wymiarze publicznym 
i prywatnym 

•	 Budowanie relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Moduł Hr dla managementu 24 godz.
•	 Zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia 

•	 Psychologia relacji z klientem dualnym (pacjent, 
rodzina)

•	 Negocjacje i mediacje w zarządzaniu konfliktem 
w podmiotach leczniczych

O sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, 
do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak 
i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym. Zajęcia 
w ramach programu Master of Business Administration – 
Zdrowie w WSB w Bydgoszczy prowadzą m.in.:

Maciej Majewski – absolwent zdrowia publicznego na 
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz studiów 
podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu. Przez blisko 15 lat związany z marketingiem 
i sprzedażą w podmiotach leczniczych, m.in. Medicover. 
Obecnie pracuje jako project manager w Saventic Health 
kierując pracami nad systemem BloodLab. Przez kilka lat 
jako wykładowca dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem 
ze studentami studiów licencjackich i magisterskich na 
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Adrian Micalski – absolwent analityki medycznej 
i doktorant Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. 
W pracy doktorskiej opisuje skuteczność metod sztucznej 

inteligencji w badaniach mikroskopowych. Przez ostatnie 
5 lat pracuje nad usprawnianiem procesów i metodologii 
w diagnostyce laboratoryjnej. Obecnie lead data scientist 
w Saventic Health, realizuje projekty wspierające 
diagnostykę pacjentów z chorobami rzadkimi.

Anna Dąbrowska-Lipka – adwokat, członek Okręgowej 
Izby Adwokackiej w Krakowie. Ukończyła studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunkach: 
prawo, filologia polska oraz ekonomia. Jest absolwentką 
Szkoły Prawa Słowackiego na Wydziale Prawa 
i Administracji UJ i stypendystką Instytutu Państwa 
i Prawa Słowackiej Akademii Nauk. Specjalizuje się 
w prawie gospodarczym, cywilnym, procesowym, 
ochrony danych osobowych oraz compliance. Posiada 
doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, 
w obsłudze prawnej administracji publicznej i podmiotów 
gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, 
w tym w negocjowaniu umów oraz w badaniach due 
diligence. Interesuje się komparatystyką prawniczą.
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siŁa grUpy Wsb

22 LATA  
dośWiAdCZeniA
W KSZTAłCeniU  
KAdr MenedżerSKiCH

WyżSZe SZKoły BAnKoWe  

nAJCZęśCieJ 
WyBierAne  
UCZeLnie  
niePUBLiCZne 

W opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
informacji o wynikach rekrutacji na studia I stopnia i jednolite 
magisterskie na rok akademicki 2021/2022 Wyższe Szkoły 
Bankowe po raz kolejny zajęły czołowe miejsca w zestawieniu 
najczęściej wybieranych uczelni. W tym roku na ten typ 
studiów w WSB zdecydowało się prawie 38 000 kandydatów.

W ciągu 28 lat istnienia uczelni zaufało nam ponad 400 000 
studentów studiów wyższych, podyplomowych i MBA.

3 ZAGrAniCZne 
UCZeLnie 
PArTnerSKie

USA
Franklin University

WIELKA BRYTANIA
University of Northampton

SZWAJCARIA
Swiss Business School

WSB Gdańsk

WSB Bydgoszcz

WSB Toruń

WSB Szczecin

WSB Poznań

WSB Wrocław

WSB Opole

WSB Chorzów

WSB Warszawa

9 MiAST
19 ProGrAMÓW 
MBA 
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Co Pana motywuje?

Zdecydowanie napędza mnie i motywuje sukces. Każdy, nawet ten najmniejszy, daje mi 
energetycznego kopa i chce mi się walczyć o kolejny. Bycie menedżerem mogę porównać do 
bycia piłkarzem. Na każdym meczu musisz dać z siebie wszystko, ale nie zawsze udaje się 
wygrać lub zdobyć punkty. Jednak każdy wygrany mecz daje to poczucie pewności siebie oraz 
satysfakcję, która sprawia, że na kolejny wychodzisz gotowy i chętny do walki. Lubię uczucie 
dobrze wykonanej pracy i każdorazowo jej efekty dają mi ogromną satysfakcję.

Czy był w Pana życiu jakiś przełomowy, ważny moment?

W 2010 roku dostałem szansę zarządzania międzynarodową agencją rekrutacyjną. Mam pełną 
autonomię w podejmowaniu decyzji i cieszę się całkowitym zaufaniem. Otrzymałem jasne 
zadanie, pełną decyzyjność, a za tym idzie ogromna odpowiedzialność za efekty. Udało mi się 
je zrealizować i od kilku lat jestem udziałowcem w tej firmie. Bardzo szanuję podejście ludzi, 
którzy potrafią zaufać pracownikowi, jego kompetencjom oraz motywacji. Wybrałem studia 
MBA, ponieważ chciałem się dowiedzieć, co mogę poprawić w mojej codziennej pracy. Poza 
tym przecież świat się zmienia – technologie, relacje, biznesy. Warto być na bieżąco lub nawet 
krok do przodu. Mam nadzieję, że MBA, który jest połączeniem biznesu i nauki, podniesie moje 
kompetencje, uaktualni wiedzę oraz zainspiruje do dalszego rozwoju.

Z jakich swoich osiągnięć jest Pan najbardziej dumny?

Gdy przyszedłem do firmy, w której pracuję obecnie, jej roczny obrót nikogo nie zadowalał. 
Ale już od połowy 2011 roku stała się niezależna finansowo od spółki matki z zagranicy. W 2015 
obrót firmy zwiększył się kilkunastokrotnie! Wiem, że to dzięki mojej pracy oraz mojego zespołu 
i jestem z tego szalenie dumny! W życiu prywatnym spełniam się w bardzo trudnej roli rodzica. 
Jest to wyzwanie, świetne doświadczenie i nieustanna nauka. Staram się robić to jak najlepiej, 
choć oczywiście życie weryfikuje efekty, które są raz lepsze, raz gorsze. Cieszy mnie jednak, 
gdy przypadkowo usłyszę mojego syna, gdy mówi: „Tata zawsze znajdzie rozwiązanie i poradzi 
sobie z problemem”. To, że syn mnie tak postrzega, jest dla mnie wielkim sukcesem. Chciałbym 
ukształtować go na osobę gotową do sprostania wyzwaniom, silną i niezależną.

Arseniusz Woliński
absolwent programu MBA w WSB w Toruniu

ŚWiat się zMienia, 
Warto być 
o krok przed 
niM
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Zajęcia 
w USA –
dla chętnych
Raz w roku dla uczestników programów MBA Wyższych Szkół 
Bankowych organizujemy wyjazd do siedziby partnera – 
Franklin University – w czasie którego realizujemy autorski 
program dostosowany do profilu studiów. Plan pobytu w USA 
obejmuje m.in. spotkania i warsztaty prowadzone na uczelni oraz 
w wybranych amerykańskich firmach.

Wizyty studyjne
Ważnym elementem naszych studiów są wizyty 
studyjne w wybranych przedsiębiorstwach, 
w czasie których uczestnicy zapoznają się 
z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania 
i zarządzania nimi (benchmarking).

Wykłady viP
Uczestnicy programu MBA mogą uczestniczyć 
w wykładach gościnnych prowadzonych przez 
amerykańskich wykładowców partnerskiej uczelni 
oraz gości VIP. W ubiegłych latach takie spotkania 
poprowadzili: Paweł Tkaczyk, prof. Jerzy Hausner, 
Brenda Jones (FU), Brock Schroeder (FU), Patrick 
Bennett (FU) oraz prof. dr hab. Maciej Błaszak.

Dodatkowym atutem studiów MBA jest możliwość budowania sieci 
kontaktów wśród uczestników i absolwentów, przedstawicieli kadry 
menedżerskiej wielu uznanych w Polsce firm. 

Uczestnikami programu MBA w WSB w Toruniu i Bydgoszczy są 
przedstawiciele m.in. takich firm, jak: iQor Global Services Poland sp. 
z o.o., Nordic Development SA, PWS Konstanta SA, Cukiernia Sowa, 
Rijk Zwaan Polska sp. z o.o., Rywal-RHC sp. z o.o., TELE-FONIKA 
Kable SA, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 SA, Ampol-Merol sp. z o.o., 
Bella sp. z o.o., Biznes Plus, Demeterra sp. z o.o., Greenenergo sp. z o.o., 
Henkell & Co. Polska sp. z o.o., Isla Agencja Zatrudnienia i Doradztwa 
Personalnego, Biurfol, PESA Bydgoszcz SA, Atos. 

AMZ-KUTNO S.A.

SOHBI CRAFT POLAND SP. Z O.O.

Moduł wyjazdowy
Pierwsze spotkanie, inauguracja, odbywa 
się na uczelni, a po nim zapraszamy na 
kolację. Zjazdy wyjazdowe odbywają się 
w trakcie studiów, są doskonałą okazją do 
poznania się i integracji wewnątrz grupy.

neTWorKinG



prestiżowy 
dyplom  
Mba
Absolwenci programu otrzymują świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych MBA 
w WSB w Toruniu wraz z wykazem zaliczonych 
modułów oraz dyplom MBA sygnowany przez WSB 
i amerykańskiego partnera programu – Franklin 
University.

Uroczyste 
absolutorium
Uczelnia organizuje uroczyste zakończenie studiów MBA, 
w którym uczestniczą władze uczelni, przedstawiciele władz 
amerykańskiego partnera, wykładowcy oraz zaproszeni goście. 
Zgodnie z tradycją jeden z najważniejszych punktów programu 
uroczystości to wykład graduacyjny oraz występ chóru.

Najlepsze pomysły na biznes rodzą się w trakcie dyskusji 
i wymiany doświadczeń. Nasze studia stwarzają do tego warunki, 
a prace dyplomowe powstałe na zakończenie studiów są ich 
znakomitym podsumowaniem. W 2021 roku na wyróżnienie 
zasłużyły dwie prace:

•	 Wydział w Bydgoszczy 
Projekt doradczy w zakresie działań marketingowych dla 
TechSolutions Group sp. z o.o. 
Autorzy: Danisz Górnicki, Łukasz Płosiński, Roland Zbigniew 
Polniak, Arkadiusz Piotr Sobkowiak, Cezary Tomasz Wojtczak, 
promotor dr Jolanta Tkaczyk

•	 Wydział w Toruniu 
Model wykorzystania okazji rynkowej na bazie projektu 
wdrożenia produkcji półmasek ochronnych FFP2 NR w firmie 
Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. (SCPL) 
Autorzy: Tomasz Andrzej Chodór, Renata Korczak, Dariusz 
Małecki, promotor Wojciech Ożga.

Wyjątkowe 
prace 
dyplomowe

Wyróżniony projekt Toruń.

Wyróżniony projekt Bydgoszcz.
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Co według Pani jest w biznesie najważniejsze?

Wypadkową mojego doświadczenia jest przekonanie, że w biznesie kluczową rolę odgrywają 
relacje, jakość oraz uczciwość zawodowa. Te wartości stanowią solidne fundamenty dla 
naszego biznesu. Dobre relacje z klientami, z pracownikami czy środowiskiem zewnętrznym 
pozwalają na świadome i skuteczne zarządzanie kluczowymi obszarami takimi jak: sprzedaż, 
marketing, komunikacja itp. poprzez budowanie atmosfery wzajemnego szacunku, partnerstwa 
i zrozumienia. Jakość jest wypadkową naszego doświadczenia i kompetencji, wymusza ciągły 
rozwój poprzez dążenie do doskonalenia: efektywności, produktów, procesów. Natomiast 
uczciwość to klucz do stabilności, bezpieczeństwa i transparentności. Książki o biznesie pełne 
są złotych rad i wskazówek, które mają zagwarantować sukces. Dla każdego przedsiębiorcy 
jednak nawet tak uniwersalne pojęcia jak: zaufanie, partnerstwo, rozwój oznaczają w praktyce 
coś innego i w rezultacie, przekładają się na inne standardy oraz zachowania. Wiem, że jedno to 
poznać zasady, a nawet o nich głośno mówić, a drugie umieć je stosować w praktyce. 

Czy w życiu zawodowym była jakaś sytuacja, która zmieniła Pani podejście do biznesu? 

Myślę, że moje podejście do biznesu ewoluuje cały czas. Mimo że fundamenty kluczowych 
wartości są stałe – funkcjonujemy w realiach ciągłej zmiany, przyrostu informacji, fluktuacji 
kadr. Aby zachować dynamikę rozwoju, potrzeba otwartej głowy, wyobraźni i elastyczności. 
Impulsem do zmian dla mnie jest rozwój i wielkość działu, którym zarządzam. Inaczej 
pracowałam z jednym, kilkunastoosobowym zespołem w rodzimej agencji reklamowej, 
a zupełnie inaczej pracuję teraz, zarządzając ponad 80-osobową ekipą, będąc w strukturach 
międzynarodowego holdingu medialnego. 

Czy według Pani lepszą naukę wyciąga się z sukcesów, czy z porażek?

Największe lekcje wyniosłam z porażek. Kiedy popełniałam błąd (mniej lub bardziej 
kosztowny), słyszałam od dawnego szefa: „Potraktuj to jako płatne szkolenie”. Na tym polega 
cały sekret – porażka ma być trampoliną do rozwoju. Teraz mając ponad 15-letnie doświadczenie 
w zarządzaniu, dzięki wielu potknięciom i eksperymentom, mogę być jeszcze bardziej skuteczna, 
służyć radą i wsparciem menedżerom, z którymi pracuję. A moja najcenniejsza lekcja? To chyba 
świadomość, jak istotna jest uważność na innych. Chodzi o to, aby słyszeć, a nie tylko słuchać. 
Aktualnie dużym wyzwaniem dla mnie jest sprzyjanie zmianom (embrace change). Staram 
się traktować je jako nowe szanse i możliwości – okazje do rozwoju biznesu. Z kolei trafne 
przewidywanie nadchodzących zmian pozwala utrzymać przewagę rynkową i wysoką jakość.

Agnieszka Tobys
uczestniczka programu MBA w WSB w Bydgoszczy

traktUj porażkę 
jak pŁatne 
szkoLenie
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zasady rekrUtacji
etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia
•	 MBA – ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia  

(dyplom licencjata lub magistra); min. 3-letnie 
doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie 
menedżerskie),

•	 MBA 4.0 – ukończenie studiów wyższych I lub II 
stopnia na dowolnym kierunku, a także 2-letnie 
doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

•	 MBA Zdrowie – ukończenie studiów wyższych I lub 
II stopnia lub posiadanie tytułu lekarza; posiadanie 
2-letniego doświadczenia zawodowego w branży 
medycznej/farmaceutycznej, lub posiadanie przez 
kandydata 3-letniego doświadczenia zawodowego na 
stanowisku menedżerskim w innej branży.

etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie 
dokumentów rekrutacyjnych 
Zachęcamy do założenia konta kandydata i zapisania 
się na studia za jego pośrednictwem. Konto 
zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces 
rekrutacji. Dzięki temu można:

•	 przejść online proces zapisu na studia, 

•	 dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać 
płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na 
świecie za pośrednictwem internetu,

•	 sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów,

•	 w każdej chwili dokończyć przerwany proces 
uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć konto kandydata, znajdują się na 
naszych stronach internetowych.

Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie 
zmianie podczas trwania programu.

oPłATy
Opłaty za studia MBA:

•	 opłata wpisowa – 500 zł, 

•	 opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł,

•	 czesne – kwoty podane są w tabelach obok,

•	 opłata końcowa – 600 €.

Przygotowaliśmy zniżki dla kandydatów  
na studia MBA, a także specjalne 
promocje dla absolwentów WSB.

Aby poznać szczegóły, wystarczy wejść na  
www. studiamba.wsb.pl lub skontaktować się 
z Biurem Informacji i Rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne:

•	 kwestionariusz osobowy,

•	 zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym, 

•	 2 egzemplarze umowy edukacyjnej,

•	 kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 
I lub II stopnia oraz oryginał do wglądu,

•	 potwierdzenie przelania opłaty za postępowanie 
kwalifikacyjne i opłaty wpisowej na konto:  
Bank Spółdzielczy 09 9511 0000 0007 8009 2000 0020.

Dokumenty można dostarczyć:

•	 przez internet za pośrednictwem konta kandydata,

•	 osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Rekrutacji.

etap 3. Umówienie się na rozmowę 
kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia MBA decydują informacje uzyskane 
na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych 
oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy 
oceniane są: predyspozycje menedżerskie i przywódcze 
kandydata oraz motywacja do podjęcia przez niego studiów 
MBA. Rozmowę przeprowadza komisja kwalifikacyjna 
powołana przez rektora. Decydująca jest liczba punktów 
zdobytych przez kandydata. Warunkiem zakwalifikowania 
do programu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej  
za pośrednictwem konta kandydata, 
osobiście, pocztą lub kurierem

Liczba rat
MBA MBA MANAGEMENT 4.0 MBA – ZDROWIE

Wysokość 
 raty

Całkowite 
czesne

Wysokość  
raty

Całkowite 
czesne

Wysokość  
raty

Całkowite 
czesne

Opłata jednorazowa 25 000 zł 25 000 zł 14 000 zł 14 000 zł 18 000 zł 18 000 zł

2 raty roczne 13 250 zł 26 500 zł 7513 zł 15 026 zł 9513 zł 19 026 zł

4 raty semestralne 7138 zł 28 552 zł – – – –

10 rat miesięcznych – – 1578 zł 15 780 zł 1978 zł 19 780 zł

12 rat miesięcznych – – 1315 zł 15 780 zł 1649 zł 19 788 zł

20 rat zjazdowych 1503 zł 30 060 zł – – – –

24 raty miesięczne 1253 zł 30 072 zł – – – –
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Bądź na bieżąco.  
Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER!

WWW.stUdiaMba.Wsb.pL

Wszystkie informacje na temat 
studiów Master of Business 
Administration w WSB 
w jednym miejscu!

Zapraszamy  
na serwis MBA

Agnieszka Muzyczyszyn

dyrektor Biura Programu MBA
agnieszka.muzyczyszyn@wsb.torun.pl
tel.: 602 710 385

Marta Kawicka

Biuro Programu MBA
mba@wsb.torun.pl
tel.: 606 488 067 

Biuro informacji i rekrutacji  
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu  
Wydział Finansów i Zarządzania
ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń

Kinga Kołodziej
e-mail: kinga.kolodziej@wsb.torun.pl  
tel.: 692 816 344

Biuro informacji i rekrutacji  
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu  
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz

Katarzyna Lis
e-mail: katarzyna.lis@wsb.torun.pl 
tel.: 787 638 120

reKrUTACJA nA STUdiA MBA

BiUro ProGrAMU MBA 

My MBA
Klub Absolwentów i Studentów MBA został założony 

w 2019 roku z inicjatywy absolwentów studiów MBA 

Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 

Klub organizuje cykliczne spotkania, podczas których 

odbywają się prelekcje i warsztaty merytoryczne 

umożliwiające rozwijanie kompetencji zawodowych, 

oraz networking, w trakcie którego jest możliwość 

wymiany doświadczeń i integracji członków 

klubu. My MBA nawiązał i utrzymuje kontakty oraz 

regularnie współpracuje z innymi stowarzyszeniami 

MBA oraz WSB w Toruniu.
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Jesteśmy eko
Każdy z nas powinien zadbać o ochronę lasów i żyjących w nich zwierząt. Informator, który 
właśnie czytasz, powstał przy użyciu papieru oznaczonego certyfikatem FSC®. Oznacza to, że 
pochodzi on ze sprawdzonych, legalnych źródeł, a drewno nie zostało pozyskane na obszarach 
chronionych lub z pogwałceniem praw lokalnych społeczności.

i

Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń 

Koncepcja:
Centrum Rozwoju Szkół Wyższych  
TEB Akademia sp. z o.o.

druk i oprawa:
VMG Print sp. z o.o.


