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Czy spotkał Pan kogoś, kto stał się dla Pana inspiracją? A może są jakieś autorytety, które 
stały się Panu szczególnie bliskie?

Spotkałem wiele osób, zawodowo i prywatnie, które mnie inspirowały i dzięki którym budowałem 
swój charakter oraz osobowość. Miałem też szczęście znaleźć autorytety w branży, w której 
działam od niemal 25 lat. Były to osoby na różnych stanowiskach, zarówno w strukturach wielkich 
korporacji, jak i mniejszych firm. Tak naprawdę stanowisko nie ma wielkiego znaczenia, po prostu 
inspirują mnie osoby, które mają w sobie odwagę, zdecydowanie i potrafią mądrze kierować swoim 
życiem. To ich sposób myślenia, postępowania i ich emocje oraz mądre decyzje były dla mnie 
świetną lekcją. Pokazywały mi często, że to, co robisz i co dajesz, wraca do ciebie. Najważniejszy 
wniosek: warto być dobrym człowiekiem. Brzmi to banalnie, jednak, wbrew pozorom, nie jest 
powszechnie spotykane. I druga ważna rzecz, której się nauczyłem: jest wiele momentów w życiu, 
na które nie mamy wpływu. Na tym polega jego zjawiskowość – nie zawsze wiemy, kogo spotkamy 
„za rogiem” i kto okaże się kluczową i bardzo ważną dla nas postacią. 

Jakie było największe wyzwanie, z jakim musiał się Pan zmierzyć? 

Myślę, że odpowiedź na to pytanie zmienia się w zależności od tego, w którym miejscu życia 
zawodowego i osobistego jesteśmy. Miałem kilka ważnych i przełomowych momentów, myślę, że dwa 
z nich mogę uznać za kluczowe. Pierwsze wyzwanie: prowadzenie swojego życia i działań według 
zasady „nie słowa, a czyny”. Życie w ten sposób jest możliwe, ale wymaga wiele pracy i dojrzałości. 
Od wielu lat jestem w miejscu – i uważam to za wielkie szczęście – w którym definiują mnie czyny. 
Druga ważna sytuacja: zmiana w życiu zawodowym. Po 20 latach pracy w jednej firmie, która 
była fascynującą szkołą życia i morzem fantastycznych doświadczeń, podjąłem decyzję o odejściu. 
Oczywiście były niepewność, brak poczucia stabilności i wszystko to, co charakteryzuje przejście 
przez dużą zmianę, ale nie poddałem się i dziś mogę świętować sukces. Naprawdę warto żyć odważnie 
i dążyć zdecydowanie do celu. Po każdym sztormie wychodzi słońce, wcześniej czy później. 

Czy ma Pan jakieś motto, które jest dla Pana wskazówką? 

Mam! „Można mieć wszystko. Po prostu nie można mieć wszystkiego jednocześnie” – te słowa 
(Oprah Winfrey) są dla mnie ważne i od wielu lat często o nich myślę. W biznesie należy mieć bardzo 
ambitne cele, uważam, że wręcz nierealne. Kluczowa jest wiara w ich realizację, powinna być 
absolutnie niezłomna. Systematyczność, nieugiętość i bezkompromisowość to mój klucz do sukcesu, 
do osiągnięcia wszystkiego, po kolei. I taka ostatnia refleksja – gdy do wszystkiego w życiu dochodzi 
się samemu, smakuje to wybornie. Jest to mozolne i trudne, ale warte każdej ceny.

Michał Oglęcki
uczestnik studiów MBA w WSB w Chorzowie

Po każdym sztormie 
wychodzi 
słońce
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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.

Działalność Franklin University opiera się na 
czterech filarach:

•	 zapewnieniu wysokiej jakości akademickiej,

•	 dostępie do różnych form edukacji, 

•	 adaptowaniu się do potrzeb studentów,

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

Otrzymane akredytacje:

•	 The Higher Learning Commission,

•	 International Accreditation Council for Business 
Education (IACBE). 

chorzÓw

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
W ratingu SEM Forum z 2020 roku program MBA Wyższej 
Szkoły Bankowej w Chorzowie znalazł się w klasie 
profesjonalnej.

Jesteśmy wiodącym ośrodkiem edukacji biznesowej 
w regionie. Jako jedna z niewielu uczelni realizujemy 
Program Partnerstwa Biznesowego, w ramach którego 
firmy obejmują patronatem kierunki i specjalności naszych 
studiów.

W 2012 roku jako pierwsza uczelnia na Śląsku 
uruchomiliśmy studia Master of Business Administration 
z amerykańskim partnerem.

Za działalność otrzymaliśmy szereg prestiżowych nagród 
i wyróżnień. Są wśród nich: Złoty Laur Umiejętności 
i Kompetencji w kategorii „Instytucja i organizacja 
wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukacja 
na potrzeby firm”, Platynowy Laur Umiejętności 

i Kompetencji w kategorii „Nauka i innowacyjność”, 

przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą 

w Katowicach, Odznaka Honorowa za Zasługi dla 

Województwa Śląskiego. 

W opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 

2021/2022 Wyższe Szkoły Bankowe po raz kolejny zajęły 

czołowe miejsca w zestawieniu najczęściej wybieranych 

uczelni na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich.

Potwierdzeniem jakości naszych studiów na kierunkach 

biznesowych jest międzynarodowa akredytacja 

International Accreditation Council for Business 

Education, którą otrzymaliśmy w 2021 roku. W procesie 

akredytacyjnym komisja oceniała m.in. nasze programy 

nauczania, infrastrukturę uczelni, aktywność naukową 

i zawodową wykładowców oraz relacje z biznesem 

i uczelniami zagranicznymi.
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Jako uczelnia biznesu stawiamy przede wszystkim na 
aktualność i praktyczność naszych studiów. Dlatego 

realizujemy Program Partnerstwa Biznesowego polegający 
na objęciu patronatem przez międzynarodowe firmy 
i korporacje poszczególnych specjalności oraz programów 
ich nauczania. Partnerami biznesowymi studiów MBA są: 

SMG/KRC HR Poland – czołowa firma doradztwa 
personalnego, świadcząca usługi w dziedzinie zarządzania 
kapitałem ludzkim, specjalizująca się w rekrutacji 
na poziomie poszukiwań bezpośrednich i oferująca 
pomoc w zakresie doradztwa organizacyjnego, rozwoju 
pracowników oraz treningów biznesowych i szkoleń.

Autorzy pięciu kroków strategii Lean, firma ceniona 
przez klientów za umiejętność wpisania Lean w strategię 
oraz trwałość zmian. Efekt działania Leanpassion to 
wzrost wyników, zaangażowanie, produktywność 
i zdolność do adaptacji. Firma wypracowała własny 
model przywództwa – Leadership 734 – i transformacji 
wspierającej technologię – Sherlock Waste. Ponad 14 lat na 
rynku to wiele doświadczeń, ponad 120 transformacji dla 
usług i ponad 90 dla produkcji.

Partnerstwo 
Biznesowe

W organizacji, w której pracuję, tworzę zespoły 
sprzedażowe. Jako typowe ,,dziecko korporacji’’ czuję, 
że jestem dobrym menedżerem, mam dużą uważność 
na ludzi, z którymi pracuję. Wierzę, że każdy człowiek 
ma w sobie talenty, które można wydobyć. Uważam, 
że to klucz do sukcesu w tworzeniu efektywnych 
zespołów. Jestem dumna z tego, jakimi wartościami 
kieruję się jako menedżer. Pokazuję ludziom ze swojego 
zespołu, że nie ma sytuacji bez wyjścia i że zawsze 
trzeba walczyć do końca. Wybrałam studia MBA, bo 
to swoiste DNA mojego zawodu. Wiedza zdobyta na 
studiach czyni ze mnie specjalistkę w moim fachu, 
dodatkowo jest to swego rodzaju prestiż w branży 
i gwarancja profesjonalizmu. Bardzo cenię sobie 
wysoki poziom zajęć i kompetentnych wykładowców, 
którzy są praktykami w swoich dziedzinach.

Julia Kapica
uczestniczka studiów MBA w WSB w Chorzowie

Studia MBA w WSB godne polecenia

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

91,3% uczestników 
studiów MBA w WSB 
poleciłoby je swoim 
znajomym 9 na 10
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Co Panią motywuje? 

Najbardziej motywują mnie nowe wyzwania i pokonywanie własnych granic. Każde wyzwanie 
wiąże się dla mnie z gruntownym planem działania i opracowaniem strategii, mam w zwyczaju 
odhaczać sobie wykonane po kolei zadania. Uwielbiam brać udział w nowych projektach, które 
usprawniają procesy, kończenie ich z sukcesem sprawia mi ogromną satysfakcję. Jeśli w tym 
wszystkim mam możliwość zainspirowania kogoś ze swojego otoczenia, moja motywacja 
jeszcze bardziej wzrasta. W ten sposób nakręcam się do dalszych działań, bo sama lubię 
przebywać z ludźmi, którzy mają wizjonerskie podejście do życia i są dla mnie inspiracją.

Czy w Pani życiu był jakiś przełomowy moment? 

Momentem przełomowym są dla mnie ostatnie dwa lata. Uświadomiły mi z całą mocą – i to 
w praktyce, a nie tylko w teorii – że jedyne, czego możemy być pewni, to zmiana, również na 
polu zawodowym. W mojej organizacji działamy w trybie tzw. ciągłej zmiany. Umiejętność 
znalezienia się w takiej sytuacji nie jest łatwa, budzi wiele wątpliwości i mnóstwo niepokoju 
w codziennym funkcjonowaniu. Mimo to w tym czasie podjęłam decyzję o rozwoju, zrobieniu 
kroku naprzód. Być może potrzebowałam właśnie tzw. mentalnego kopniaka, małej inspiracji, 
która wytyczyła kierunek. Dodatkowo postawienie na samorozwój stało się dla mnie swoistą 
terapią, pozwalającą na odnalezienie siebie. W 2021 roku bez wahania złożyłam wniosek 
o przyjęcie mnie na studia MBA. Program studiów jest bardzo zróżnicowany, dotyka istotnych 
kierunków i tematów wartych zgłębienia. No i najważniejszy aspekt – ludzie, czyli wartość 
bezcenna. Wymiana wiedzy, doświadczeń oraz różnych poglądów to dla mnie najlepsza lekcja. 
Mogę więc uznać ten przełom za niezwykle ważny - dzięki niemu mogę działać z większą mocą 
i wiem, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

Z jakich osiągnięć, dokonań czy efektów jest Pani dumna? 

Jestem dumna z umiejętności radzenia sobie w każdej trudnej sytuacji – i żebym tylko nie 
zapeszyła! Życie pisze różne scenariusze i przeżycie go szcześliwie, z jak najlepszą opcją dla 
siebie, to chyba najważniejsza sprawa. Dwa lata temu podjęłam się budowy domu, mimo wielu 
wątpliwości osób z mojego otoczenia. Dziś mogę powiedzieć: zrobiłam to! To tylko przykład, 
ale jest on dla mnie doskonałym dowodem na to, że można pokonać własne ograniczenia, które 
czasami tkwią tylko w naszych głowach. Sztuką jest się od owych ograniczeń uwolnić. 

Ilona Nowak
uczestniczka studiów MBA w WSB w Chorzowie

LUBię 
wizjonerskie 
Podejście do życia
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Dwie specjalności do wyboru
Studia MBA zarządzanie w biznesie międzynarodowym 
przygotowaliśmy dla kadry kierowniczej i menedżerskiej 
oraz właścicieli firm działających w Polsce i na rynkach 
międzynarodowych, którzy:

•	 chcą zdobyć wykształcenie kierunkowe konieczne do 
kontynuowania rozwoju,

•	 pragną podnieść swoje kwalifikacje,

•	 planują poszerzenie zakresu działalności firmy,

•	 awansowali i chcą rozwinąć umiejętności menedżerskie 
oraz przygotować się do rozwiązywania problemów, 
jakie czekają na nich w nowych sytuacjach biznesowych,

•	 są zmotywowani perspektywą awansu, ugruntowania 
pozycji w firmie lub zmiany stanowiska pracy, aby 
poszerzyć wiedzę z różnych obszarów zarządzania 
organizacją.

Studia MBA Project Management przygotowaliśmy z myślą 
o doświadczonych menedżerach oraz właścicielach firm. 
Skierowane są do osób, które:

•	 są samodzielnymi, świadomymi przedsiębiorcami, 

•	 wiedzą, że nowoczesny menedżer programów 
i projektów jest partnerem dla sponsora, 

•	 rozumieją język sponsora projektu i potrafią 
współpracować na poziomie taktyczno-strategicznym.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku 
zdawania egzaminu dla kandydatów na członków rad 
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zjazdy
Studia MBA trwają dwa lata. Program realizujemy 
w systemie modułowym. Obejmuje on łącznie 376 godzin, 
w tym 368 godzin obowiązkowych zajęć weekendowych 
i 8 godzin seminarium dyplomowego. Zjazdy odbywają 
się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, nie częściej 
niż dwa razy w miesiącu. Wszystkie zajęcia prowadzimy 
w języku polskim według programu przygotowanego 
przez WSB i zatwierdzonego przez Radę Programową 
oraz Franklin University. 

Zaliczenie
W trakcie studiów uczestnicy zaliczają każdy moduł 
(o formie zaliczenia decydują wykładowcy; są to zazwyczaj 
prace zaliczeniowe lub egzaminy). 

Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Metody nauczania
Edukacja kadr menedżerskich ma swoją specyfikę. 
Najważniejszy jest aktywny udział uczestników 
w zajęciach. Umożliwiają to ich interaktywne formy, które 
wykorzystujemy: wykłady uzupełniamy ćwiczeniami, 
warsztatami, studiami przypadków, treningami 
i symulacjami biznesowymi, dzięki którym uczestnicy 
mogą na bieżąco weryfikować swoje umiejętności 
menedżerskie. Co ważne, program MBA organizujemy 
we współpracy z Franklin University i korzystamy 
z ponad 100-letniego doświadczenia naszego partnera 
w kształceniu osób dorosłych.

Materiały dydaktyczne
Podczas zjazdów każdy uczestnik programu otrzymuje 
materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. 
Są one też dostępne 24 godziny na dobę na platformie 
Moodle. Zapewniamy także stały kontakt z uczelnią – 
w Extranecie umieszczamy plany zajęć, informacje 
o ocenach i płatnościach.

Dyplom
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA, 
wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu 
i sygnowany przez Franklin University. Dyplom podpisują 
przedstawiciele władz obu uczelni. Absolwenci otrzymują 
również świadectwo ukończenia podyplomowych 
studiów Master of Business Administration w zależności 
od wybranej specjalności – zarządzanie w biznesie 
międzynarodowym lub Project Management – Wydziału 
Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu.

organizacja 
stUdiÓw
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3 fiLary 
ProgramU

Partnerski:
•	 uczestnicy studiów MBA to 

partnerzy w realizacji programu – 
poprzez aktywne uczestnictwo 
w zajęciach, dzielenie się swoimi 
doświadczeniami i know-how stają 
się współtwórcami programu i mają 
realny wpływ na przebieg zajęć,

•	 organizacja studiów oparta jest 
na partnerskim podejściu do 
uczestników, którzy przez cały 
okres ich trwania mogą liczyć 
na pomoc specjalnie dla nich 
przydzielonego opiekuna grupy,

•	 studia MBA w WSB w Chorzowie 
mają partnerów biznesowych, 
których przedstawiciele aktywnie 
uczestniczą w tworzeniu programu, 
a także prowadzą zajęcia 
dydaktyczne,

•	 program współtworzony jest 
z amerykańskim partnerem – 
Franklin University,

•	 partnerskie relacje istnieją także 
pomiędzy uczestnikami: wymiana 
wiedzy, networking czy praca 
w zespołach projektowych to 
tylko niektóre z zalet, jakie ma 
wspólne studiowanie w grupie 
doświadczonych menedżerów.

Praktyczny:
•	 dwie specjalności do wyboru

– MBA zarządzanie w biznesie 
międzynarodowym,

– MBA Project Management,

•	 zajęcia prowadzone są przez 
praktyków biznesu,

•	 dzięki wykorzystywaniu 
interaktywnych metod 
nauczania: warsztatów, 
business case’ów, dyskusji 
panelowych i analiz 
przypadków, wiedzę 
z zajęć można na bieżąco 
wykorzystywać w życiu 
zawodowym,

•	 uczestnikami studiów MBA 
są osoby mające praktykę 
zawodową, dzięki czemu 
zajęcia są dla nich okazją 
do dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem,

•	 praktyczny system nauczania 
oparty jest na modułach,

•	 kontakt z uczelnią jest 
możliwy 24 godziny na 
dobę z dowolnego miejsca 
na świecie – dzięki takim 
platformom jak: Extranet 
i Moodle.

Profesjonalny:
•	 dyplom studiów MBA sygnowany 

jest przez amerykańskiego partnera 
studiów,

•	 profesjonalna kadra wykładowców,

•	 liczne wyróżnienia przyznane 
przez lokalne instytucje biznesu 
potwierdzają biznesowy charakter 
uczelni,

•	 WSB w Chorzowie jest członkiem 
grupy Wyższych Szkół Bankowych, 
o której sile stanowi 22-letnie 
doświadczenie w prowadzeniu 
programów MBA,

•	 wykłady VIP-ów prowadzone są 
przez znamienitych gości z Polski 
i zagranicy,

•	 gościnne wykłady visiting 
professors,

•	 kompletna i specjalistyczna wiedza 
przekazywana przez prowadzących 
oraz zdobywana samodzielnie 
podczas przygotowywania prac 
zaliczeniowych,

•	 uczestnicy otrzymują 
profesjonalnie opracowane 
materiały dydaktyczne.
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Studia Master of Business Administration kładą szczególny 
nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego zajęcia 
prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem 
biznesowym. Wyróżnia nas to, że wykładowcami są również 
przedstawiciele partnerów biznesowych. Do grona osób 
prowadzących zajęcia w ramach programu należą m.in.:

dr Krzysztof Koj – ekonomista, menedżer edukacji, trener 
biznesu i konsultant w dziedzinie negocjacji, komunikacji 
oraz ekonomicznego otoczenia biznesu. Honorowy członek 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady 
Gospodarczej przy prezydencie Chorzowa. Adiunkt we 
Franklin University, profesor wizytujący w Modern College 
of Business and Science w Maskacie, dyrektor akademicki 
programu MBA w WSB w Chorzowie. Prowadzi zajęcia 
z negocjacji międzynarodowych.

Piotr Spychała – ukończył Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku zarządzanie. 
Od 1999 r. związany zawodowo z WSB we Wrocławiu. 
Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni w katedrach 
zarządzania i marketingu, praktyk zarządzania. Od 
2008 r. dyrektor generalny uczelni, a od 2013 do 2020 r. 
wicekanclerz, współkierujący Wydziałem Finansów 
i Zarządzania WSB we Wrocławiu. Obecnie PM w WSB 
w Poznaniu odpowiadający za realizację projektów w ramach 
współpracy w grupie WSB Poznań. Prowadzi zajęcia na 
studiach podyplomowych i MBA z zakresu zarządzania, 
marketingu, budowania modeli biznesowych i strategii firm, 
tworzenia oferty, negocjacji, komunikacji, rozwiązywania 
konfliktów, pracy zespołowej oraz wykorzystywania w niej 
narzędzi IT. 

prof. UE dr hab. Marzena Czarnecka – doktor 
habilitowana nauk ekonomicznych, radca prawny. Profesor 
w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach. Wykładowca licznych 
uniwersytetów w Europie, w tym University Saarbrucken 
(Niemcy) czy Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania). 
Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Katowicach. Kierownik kilku projektów 
międzynarodowych i krajowych. Autorka i współautorka 
krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu energetyki, 
prawa energetycznego oraz ochrony konsumentów. 
Wspólniczka Kancelarii Radców Prawnych T. Ogłódek, 
M. Czarnecka.

Ilona Stawczyk – trenerka, analityczka transakcyjna, 
wykładowczyni MBA i studiów podyplomowych, praktyk 
biznesowy. Współautorka pierwszych w Polsce studiów 
podyplomowych Menedżerska Akademia Analizy 

Transakcyjnej (MAAT), a także współorganizatorka 
cyklicznych spotkań MasterClass AT, w ramach których 
prowadzone są warsztaty z międzynarodowymi trenerami 
(PTSTA). Członkini Polskiego Towarzystwa Analizy 
Transakcyjnej (PTAT) oraz Europejskiego Towarzystwa 
Analizy Transakcyjnej (EATA).

dr Borys Budka – radca prawny, doktor nauk 
ekonomicznych, od 2002 roku pracownik naukowo-
dydaktyczny i wykładowca wielu europejskich uczelni, m.in. 
we Francji, Belgii, Hiszpanii czy Rumunii. Od 2011 roku poseł 
na Sejm RP, w 2015 roku minister sprawiedliwości, w Sejmie 
VIII kadencji wiceprzewodniczący komisji nadzwyczajnej 
ds. zmian w kodyfikacjach, członek komisji ustawodawczej 
oraz komisji sprawiedliwości i praw człowieka; od 2015 
roku członek Krajowej Rady Sądownictwa. Prowadzi zajęcia 
z prawa gospodarczego.

Piotr Skrzypczyński – lider we wdrażaniu skutecznych 
procesów planowania strategicznego, zarządzania 
złożonymi portfelami projektów, budowy kompetencji 
zarządzania zmianą i projektami. Ma ponad 15 lat 
doświadczenia w sektorach: bankowym (ING, Santander), 
ubezpieczeniowym (AXA, Nationale Nederlanden), 
logistycznym (DPD, Maersk), energetycznym (Elsen S.A.) 
i chemicznym (Selena S.A.). Prelegent na polskich 
i międzynarodowych konferencjach w zakresie project, 
change & transformation management.

Marzena Jankowska – trenerka biznesu, nauczycielka 
akademicka, menedżerka, psychoterapeutka. Absolwentka 
psychologii biznesu na Uniwersytecie Śląskim, a także 
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami 
WSB w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów METRUM 
w Katowicach, kurs mediacji w Polskim Centrum Mediacji 
oraz Szkołę Coachingu Menedżerskiego prowadzoną przez 
dr. Sławomira Jarmuża (moderator). Obecnie studentka 
4-letnich studiów psychoterapii poznawczo-behawioralnej. 
Od 15 lat prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji 
i organizacji pozarządowych. Mówczyni TEDx, ekspertka 
mediowa.

Radosław Drzewiecki – twórca strategii Lean, która odchodzi 
od stereotypowego postrzegania Lean jako narzędzi i projektów 
wdrożeniowych, kładąc nacisk na trwałą transformację 
w pięciu krokach, opartą na ciągłym doskonaleniu procesów, 
eliminacji marnotrawstw i zaangażowaniu ludzi. Autor książki 
Strategia LEAN, współzałożyciel start-upu Sherlock West. 
Zdobył doświadczenie, współpracując z ponad 300 firmami, 
takimi jak m.in. Solaris, Infosys, MAN, mLeasing, EFL, Amway, 
Credit Agricole, P&G, PZU, Allianz, LOT czy PKP Intercity.
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Zajęcia na studiach MBA prowadzę przede wszystkim z myślą 
o praktycznych korzyściach, jakie mogą z nich czerpać uczestnicy. 
Ja sam mam również z tych zajęć dużą satysfakcję. Największy 
wpływ ma na to staranny dobór uczestników, którzy mają 
doświadczenie zawodowe i reprezentują bardzo wysoki poziom 
kultury osobistej. To, co mnie przyciąga do WSB, to dbałość o wysoki 
poziom przekazywanej wiedzy i bardzo dobra organizacja. 

dr Jerzy Kołodziej
wykładowca programu MBA w WSB w Chorzowie 

Michał Karlikowski – zarządza projektami i portfelami 
projektów, prowadzi szkolenia i doradztwo dla kierowników 
projektów/zespołów projektowych. Jako doradca, trener, coach 
wspiera organizacje i project managerów w osiąganiu ich celów 
biznesowych i osobistych. Od ponad 15 lat pracuje w środowisku 
projektowym, w szczególności zajmując się doskonaleniem pracy 
zespołowej. Pracował m.in. dla Danish Technological Institute 
(DTI) Polska, AD Polska, Cersanit, Echo Investment oraz Vaillant. 
W swojej karierze projektowej przeszedł wszystkie szczeble 
rozwoju zawodowego od asystenta aż do poziomu dyrektora 
zarządzającego portfelem projektów. Z sukcesem przygotowuje 
kandydatów do międzynarodowej certyfikacji IPMA we 
wszystkich obszarach zarządzania projektami. Autoryzowany 
trener IPMA Polska, certyfikowany doradca Insights Discovery, 
propagator wiedzy z zakresu PM.

dr Jerzy Kołodziej – konsultant z ponad 30-letnim 
doświadczeniem w biznesie. Wspiera ludzi na różnych 
szczeblach kariery, z uwzględnieniem coachingu 
menedżerskiego dla wyższej kadry kierowniczej. Specjalizuje 
się w budowaniu zespołów, tworzeniu strategii, skutecznej 
realizacji dużych projektów oraz w rozwijaniu przedsięwzięć 
w środowiskach korporacyjnych i międzynarodowych. 
Prowadząc negocjacje biznesowe w 30 krajach, zdobył 
doświadczenie w pracy w środowiskach wielokulturowych. 
Certyfikowany trener Insights Discovery z wieloletnią 
praktyką. Wykładowca akademicki. Na swoim koncie 
ma ponad 500 przeprowadzonych dni szkoleniowych 
i konsultacyjnych oraz ponad 500 sesji coachingowych.

prof. UE dr Maria Gorczyńska – absolwentka kierunku 
finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach. Autorka pracy doktorskiej poświęconej 
formom zabezpieczania ryzyka w działalności gospodarczej 
podmiotów. Jej zainteresowania naukowe koncentrują 

się wokół problemów płynności w kontekście stabilności 
finansowej przedsiębiorstwa. Jest autorką wielu 
opracowań naukowych z zakresu zarządzania finansami 
przedsiębiorstw, opartych na empirycznej analizie 
badanych obszarów. Prowadzi zajęcia z zakresu aparatu 
narzędziowego wykorzystywanego przy podejmowaniu 
decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.

Piotr Szczerbiak – ma kilkanaście lat doświadczenia 
z obszaru zarządzania portfelami projektów w organizacjach 
o różnorodnej kulturze, celach i strukturach. Od ponad 
dziesięciu lat zajmuje się zarządzaniem indywidualnymi 
programami i projektami oraz zespołami kierowników 
projektów. Odpowiadał za ocenę wartości strategicznej 
realizowanych przedsięwzięć, priorytetyzację, nadzór, 
wsparcie i kontrolę rezultatów w wielu sektorach.

prof. dr hab. Wojciech Czakon – kierownik Katedry 
Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
twórca Katedry Zarządzania WSB w Poznaniu oraz 
Katedry Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Prowadził wykłady na uczelniach we 
Francji, Włoszech, Belgii oraz na wielu uczelniach w Polsce. 
Koncentruje uwagę badawczą wokół sposobów osiągania 
celów strategicznych organizacji poprzez tworzenie 
architektury kompetencji, relacji międzyorganizacyjnych 
oraz wdrażanie innowacyjnych strategii. Członek 
akademicki European Institute for Advanced Studies in 
Management (EIASM) w Brukseli, były wiceprezydent 
Europejskiej Akademii Zarządzania (EURAM), członek 
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii 
Nauk. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za 
osiągnięcia naukowe w 2021 r. Uczestnicy spotykają go na 
zajęciach z zarządzania strategicznego.
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Żyjemy w czasach turbo zmiany, w świecie wymykającym się naszym zdolnościom poznawczym. Te nieprzewidywalność 
i losowość są ojczyzną zdarzeń nazwanych „Czarnymi Łabędziami” i „Szarymi Nosorożcami”. Kluczowe stają się pytania:

•	 W jakim kierunku powinna zmierzać organizacja?

•	 Czy zawodowa przyszłość tworzy się właśnie dzisiaj?

•	 Jakie wyzwania stoją przed pracownikami i liderami?

•	 Jakie są podstawowe umiejętności przyszłości?

Już wiemy, że w dobie sztucznej inteligencji eksperckość będzie budowana inaczej. Dzisiejszy lider to nie ekspert, 
a raczej specjalista z elastycznością poznawczą, connector łączący ludzi i inwestujący w głębokie relacje. Analiza 
transakcyjna jest koncepcją psychologiczną, która dostarcza modeli wspierających zarządzanie relacjami w firmie. 
Jest koncepcją nastawioną na rozwój osobisty i zmianę. 

Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 zrozumieć siebie i siebie w relacji, 

•	 pojąć procesy występujące w firmie,

•	 opanować nowe kompetencje przywódcze w świecie VUCA.

Komunikacja i analiza transakcyjna w biznesie 32 godz.

Człowiek, jego kompetencje oraz motywacja do działania to klucz do sukcesu nowoczesnego i dobrze zarządzanego 
przedsiębiorstwa. W ramach modułu uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 
i ocenią jego wpływ na wydajność i efektywność firmy. Omówione zostaną takie obszary jak: planowanie zasobów 
ludzkich, rekrutacja i selekcja pracowników, wynagradzanie, motywowanie i ocenianie, szkolenie i rozwój kadry 
oraz model organizacji uczącej się, a także wielokulturowość w kontekście organizacji międzynarodowych. 
Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili: 

•	 przeanalizować i ocenić strategię zarządzania zasobami ludzkimi oraz jej wpływ na wydajność i efektywność 
firmy,

•	 stosować narzędzia z obszaru HR wspierające rozwój pracowników i realizację strategicznych celów 
przedsiębiorstwa,

•	 umiejętnie motywować kadrę, uwzględniając aspekty zarządzania różnorodnością, w celu zapewnienia sukcesu 
międzynarodowej firmie.

Zarządzanie w obszarze HR 32 godz.

Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne to podstawowe obszary kompetencji lidera. Moduł umożliwia 
uczestnikom zrozumienie natury procesu negocjacyjnego, jego złożoność i wielowymiarowość, włączając w to 
aspekty międzykulturowe. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego i elastycznego 
negocjowania. Trenowane będą m.in. fazy, procedury i strategie prowadzenia negocjacji oraz techniki wywierania 
wpływu i manipulacji. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 prawidłowo dobierać techniki negocjacyjne, odpowiednio do sytuacji, celu negocjacyjnego oraz otoczenia biznesowego,

•	 budować zespoły negocjacyjne, wyznaczać role i określać odpowiedzialność poszczególnych jego członków,

•	 w sposób efektywny wdrażać proces negocjacyjny.

Negocjacje międzynarodowe 32 godz.

Moduły realizowane dla obu specjalności:  
MBA ZARZąDZANIe W BIZNeSIe MIęDZyNARODOWyM
MBA PROJeCT MANAgeMeNT
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W ramach modułu uczestnicy otrzymają rzetelną wiedzę – warsztat narzędziowy – z obszaru zarządzania finansami, 
umożliwiającą kolektywne i samodzielne podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Dzięki studiom 
zrozumieją funkcjonowanie mechanizmów finansowych oraz nauczą się podejmować decyzje adekwatne do potrzeb 
podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem zmian zachodzących w ich otoczeniu biznesowym. Po ukończeniu 
modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 udzielać rekomendacji wspomagających decyzje zarządcze, podejmowane w obszarze operacyjnym lub inwestycyjnym,

•	 identyfikować źródła i czynniki ryzyka przedsiębiorstw.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 32 godz.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z całościową koncepcją zarządzania, czyli zarządzaniem strategicznym. 
W trakcie zajęć przedstawiane są także kwestie dotyczące analizy otoczenia, planowania, wdrażania strategii 
i kontroli nad nią oraz problemy z zakresu zarządzania projektami i zmianą. Ważnym elementem jest też ocena 
wpływu etyki biznesu na strategię i taktykę firmy. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:  

•	 analizować kluczowe aspekty otoczenia biznesowego mające wpływ na wyniki przedsiębiorstwa,

•	 wykorzystywać narzędzia strategiczne, dzięki którym będą skutecznie konkurować na rynku, a także tworzyć, 
oceniać i wdrażać najkorzystniejsze strategie, które zapewnią firmie realizację wyznaczonych celów.

Zarządzanie strategiczne 32 godz.

W ramach modułu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat marketingu relacji i zarządzania relacjami z klientem. 
Uczestnicy poznają zasady budowania modeli biznesowych nakierowanych na grupy celu działań, tworzenia 
zestawów wartości oferowanych klientom, które służą budowaniu wyróżników rynkowych. Poznają zasady 
komunikacji i narzędzia gromadzenia oraz wykorzystywania informacji. Kluczowym założeniem zajęć jest wskazanie 
potencjału marketingowego i sprzedażowego wynikającego z poprawy zarządzania relacjami. Po ukończeniu modułu 
uczestnicy będą potrafili:

•	 ocenić mocne i słabe strony procesu zarządzania relacjami z klientem w danej firmie oraz zaproponować 
rozwiązania, które te relacje poprawią,

•	 zbudować model procesu komunikacji z rynkiem,

•	 tworzyć propozycje wartości dla klientów,

•	 wskazać i wykorzystać narzędzia do budowania relacji z otoczeniem,

•	 zbudować model biznesowy i poszukiwać wyróżniki oferty.

Marketing relacji i wystąpienia publiczne 32 godz.

Podczas realizacji tego modułu uczestnicy dowiedzą się, jak oceniać skutki podejmowanych decyzji finansowych 
w firmach. Ocena tych decyzji będzie oparta o analizę danych finansowych zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych 
i innych dokumentów źródłowych. Uczestnicy będą mogli także zapoznać się z możliwością diagnozowania sytuacji 
kryzysogennych w przedsiębiorstwie w celu uniknięcia negatywnych skutków ich występowania. Po ukończeniu 
modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 samodzielnie oceniać skutki podejmowanych decyzji menedżerskich, 

•	 podejmować decyzje na podstawie zdiagnozowanych sytuacji kryzysogennych.

Ocena decyzji menedżerskich opartych na sprawozdaniach finansowych 16 godz.

II ROK STUDIÓW

MBA ZARZąDZANIe W BIZNeSIe MIęDZyNARODOWyM
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Na zajęciach prowadzonych w ramach tego modułu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi regulacjami 
prawnymi, które wiążą się bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówione zostaną m.in. 
następujące zagadnienia: podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaje spółek, aspekty 
zawierania i wykonywania umów, elementy prawa upadłościowego, prawa podatkowego, a także prawa 
pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy, samozatrudnienia, systemu wynagrodzeń, praw 
i obowiązków pracownika oraz pracodawcy. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 analizować, w jaki sposób prawo wpływa na decyzje zarządcze podejmowane w firmach na rynku 
krajowym i europejskim,

•	 wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa gospodarczego w prowadzeniu działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem 
z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów jego działalności,

•	 odpowiednio stosować przepisy prawa w kontekście międzynarodowej działalności firmy.

Prawo gospodarcze i bezpieczeństwo w biznesie 32 godz.

W ramach modułu uczestnicy zdobędą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania 
firmą w kontekście gospodarki globalnej i jej problemów. Poznają najważniejsze aspekty rynków międzynarodowych 
oraz wpływ czynników ekonomicznych, polityki międzynarodowej i kwestii wielokulturowości na pozycję 
przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Bardziej szczegółowo zostanie omówiony rozwój gospodarki chińskiej 
oraz jej miejsce i znaczenie w gospodarce światowej. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 wykorzystywać poznane koncepcje ekonomiczne w obszarach, w których podejmowane są decyzje zarządcze,

•	 analizować czynniki mikro- i makroekonomiczne oraz wykorzystywać je do skutecznego prowadzenia firmy,

•	 zarządzać firmą w kontekście gospodarki globalnej i jej problemów.

Problemy gospodarki globalnej 16 godz.

Podczas realizacji tego modułu uczestnicy studiów będą mogli zapoznać się z możliwością lokowania wolnych środ-
ków finansowych w produkty i instrumenty finansowe dostępne na rynkach międzynarodowych. W trakcie zajęć 
poznają główne produkty finansowe dostępne dla biznesu wraz z zastosowaniem. Uczestnicy będą mieli możliwość 
zapoznania się z najważniejszymi aspektami zarządzania finansami na rynkach wschodzących. Po ukończeniu 
modułu będą potrafili:

•	 porównywać produkty finansowe dostępne na rynkach międzynarodowych w kontekście lokowania wolnych 
środków finansowych,

•	 oceniać decyzje menedżerskie w kontekście wykorzystania produktów i instrumentów finansowych 
w zarządzaniu finansami,

•	 umiejętnie zarządzać ryzykiem związanym z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Międzynarodowe rynki finansowe 16 godz.

Moduł dostarcza uczestnikom praktyczną i szeroką wiedzę z zakresu nowoczesnego marketingu, w szczególności 
nakierowanego na rynki międzynarodowe. Obejmuje wiedzę na temat: instrumentów marketingowych 
wykorzystywanych przez firmy na rynkach krajowych i międzynarodowych, metod analizy tych rynków oraz 
zastosowania efektywnych strategii sprzedaży i promocji. Omówione zostaną aspekty mikro- i makrootoczenia 
rynkowego, segmentacji rynku oraz zastosowania elementów marketingu mix, a także problemu społecznej 
odpowiedzialności biznesu w kontekście relacji międzynarodowych. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 opracować strategię marketingową firmy, uwzględniając jej działalność, również międzynarodową, oraz misję, 
a także wyznaczyć cele strategiczne,

•	 wykorzystywać różne metody i techniki badań marketingowych,

•	 stosować narzędzia marketingowe w celu skutecznej realizacji strategii firmy.

Marketing międzynarodowy 32 godz.
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Moduł wprowadza uczestników w obszar zarządzania projektami, programami oraz portfelami z perspektywy 
średniej i wyższej kadry zarządzającej. Dobór tematów pozwala na przygotowanie się do pełnienia funkcji 
sponsorów, którzy skutecznie realizują założenia strategii poprzez konstruktywną współpracę z kierownikami 
projektów, programów i portfeli oraz budowanie środowiska pozwalającego na ciągłe doskonalenie podejścia do 
zarządzania. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 definiować i nadzorować projekty, programy i portfele oparte na strategii organizacji oraz konstruktywnych 
uzasadnieniach biznesowych,

•	 identyfikować i wpływać na elementy środowiska zarządzania oddziałujące na skuteczność projektów, 
programów i portfeli.

Zarządzanie projektami 32 godz.

Pandemiczne lockdowny przyspieszyły proces przenoszenia kluczowych procesów do sfery cyfrowej. Zmiana 
cyfrowa trwa i stanowi podstawowe wyzwanie liderów. Moduł umożliwia zrozumienie aspektów technologicznych, 
organizacyjnych, ludzkich i strategicznych procesów transformacji cyfrowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę 
o uwarunkowaniach i szansach transformacji cyfrowej na poziomie pojedynczego pracownika, zespołów oraz całej 
organizacji. Dowiedzą się, jak transformację planować, wdrażać i kontrolować. Nauczą się, jak przekształcać model 
biznesowy z tradycyjnego na cyfrowy. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 rozpoznać i wybrać adekwatne narzędzia i sposoby transformacji cyfrowej organizacji,

•	 przygotować oraz przeprowadzić proces transformacji cyfrowej organizacji,

•	 efektywnie wykorzystywać cyfrową przestrzeń do osiągania celów biznesowych.

Transformacja cyfrowa organizacji 32 godz.

MBA PROJeCT MANAgeMeNT

II ROK STUDIÓW

Moduł odpowiada za kluczowy moment w życiu programu i projektu, czyli za inicjację. To właśnie wtedy definiuje
się cele i zakres, dobiera strategię realizacji, buduje struktury i zespół, estymuje czas i pieniądze konieczne do 
realizacji. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 właściwie stawiać cele projektów i programów,

•	 zbierać wymagania w sposób adekwatny do potrzeb projektu i wiedzy interesariuszy,

•	 definiować zakres projektu, wyłączenia oraz interfejsy,

•	 dobierać właściwe strategie realizacji oraz tworzyć plany zarządzania,

•	 identyfikować kompetencje niezbędne do realizacji projektu lub programu,

•	 budować struktury programów i projektów,

•	 dekomponować zakresy projektów i delegować odpowiedzialność za ich realizację,

•	 budować harmonogramy i wstępne budżety.

Inicjacja oraz planowanie programów i projektów w praktyce 32 godz.

Moduł wprowadza w temat Lean Leadership z perspektywy menedżerów wyższego szczebla. Po jego ukończeniu uczestnicy:

•	 odkryją, jak połączyć działania pracowników ze strategicznymi celami firmy, kaskadując proces, 

•	 nauczą się tworzenia standardu pracy liderów i menedżerów, aby zamiast „gasić pożary”, inspirować 
pracowników do rozwijania i rozwiązywania codziennych problemów,

•	 będą w stanie stworzyć system zespołowy do rozwiązywania trudniejszych problemów za pomocą narzędzi 
analitycznych zawartych w koncepcji PDCA.

Lean Leadership 734 oraz model doskonalenia i zarządzania 32 godz.
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Zwinne podejście do projektów jest coraz popularniejsze w wielu branżach, szczególnie w projektach rozwojowych 
o dużym stopniu innowacyjności. Również tradycyjne projekty coraz częściej czerpią z technik zwinnych. Moduł nie 
tylko wprowadza uczestników w podstawowe podejścia i techniki zwinne, ale też pokazuje, w jaki sposób łączyć je 
z podejściami tradycyjnymi i skalować na poziom programów. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 świadomie decydować się na właściwe podejście w zależności od potrzeb projektu,

•	 stosować podstawowe narzędzia, wykorzystując Scrum i Kanban,

•	 wdrażać podejście zwinne na poziomie organizacji,

•	 łączyć techniki zwinne z tradycyjnymi,

•	 skalować projekty zwinne na podstawie sprawdzonych rozwiązań typu SAFe.

Zwinne zarządzanie projektami 16 godz.

Na zajęciach uczestnicy poznają tematykę Lean z perspektywy zarządzania wyższego szczebla. Wykorzystana zostanie 
gra symulacyjna, która ukaże perspektywę usprawniania procesów organizacji poprzez identyfikację i eliminację 
marnotrawstw i budowanie ciągłego przepływu wartości. Po ukończeniu modułu uczestnicy:

•	 będą potrafili analizować procesy z pomocą metody mapowania strumienia wartości i metod badań pracy,

•	 poznają model biznesowy 5 Kroków Strategii Lean, który przygotowuje całą organizację do wejścia w Lean, 
z uwzględnieniem punktu widzenia zarządu,

•	 opanują umiejętność przejścia przez 5 Etapów Strategii Lean poprzez eliminację 5 patologii biznesowych 
powodujących, że klasyczne próby wdrażania Lean w 90% kończą się niepowodzeniem.

Strategia Lean 32 godz.

Moduł wprowadza uczestników w obszar zarządzania portfelami, programami oraz projektami z perspektywy 
strategii organizacji. Dobór tematów przygotowuje do pełnienia funkcji sponsorów skutecznie realizujących 
założenia strategii poprzez konstruktywną współpracę z kierownikami projektów, programów i portfeli. Uczestnicy 
będą świadomi, jak ważne jest budowanie środowiska pozwalającego na ciągłe doskonalenie podejścia do 
zarządzania. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 przekładać strategię organizacji na portfele, programy i projekty,

•	 definiować i nadzorować portfele, programy i projekty oparte na strategii organizacji oraz konstruktywnych 
uzasadnieniach biznesowych,

•	 mierzyć poziom realizacji strategii poprzez narzędzia portfelowe,

•	 odpowiednio identyfikować portfele, programy i projekty oraz dobierać właściwe narzędzia zarządzania nimi,

•	 konstruktywnie budować współpracę pomiędzy sponsorem i menedżerem projektu lub programu,

•	 identyfikować i wpływać na elementy środowiska zarządzania oddziałujące na skuteczność projektów, 
programów i portfeli. 

Strategiczny kontekst portfeli, programów i projektów 32 godz.

Moduł poświęcony jest dwóm kluczowym, twardym obszarom zarządzania projektami. W obszarze finansów, poza 
technikami estymacji kosztów i budżetowania, uczestnicy poznają metodę analizy wartości wypracowanej (ang. Earned 
Value) i nauczą się, jak praktycznie stosować ją do kontroli projektu. W obszarze ryzyka poznają praktyczne metody 
organizacji procesów z nim związanych oraz najważniejsze narzędzia. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 poprawnie szacować koszty poszczególnych pakietów prac,

•	 budować budżety w sposób pozwalający na ich skuteczne śledzenie,

•	 planować podstawowe przepływy pieniężne w projekcie,

•	 stosować metodę Earned Value do kontroli przebiegu projektu,

•	 oceniać podejście kluczowych interesariuszy do ryzyka,

•	 identyfikować szanse i zagrożenia oraz oceniać ryzyka,

•	 planować i wdrażać odpowiedzi na ryzyko,

•	 monitorować ryzyko w projekcie.

Finanse i ryzyko w projektach 32 godz.
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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 rok akademicki 2021/2022 Wyższe 
Szkoły Bankowe po raz kolejny zajęły czołowe miejsca 
w zestawieniu najczęściej wybieranych uczelni na studiach 
I stopnia i jednolitych magisterskich. 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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Jakimi zasadami kieruje się Pan w biznesie? 

Zarządzam małą rodzinną firmą. Moja żona również jest bardzo mocno zaangażowana w jej tworzenie. 
Najważniejsze w moim biznesie to: jakość wykonywanych zadań, dokładność i sumienność, 
dobre relacje z ludźmi - zarówno z pracownikami, jak i z wieloletnimi partnerami biznesowymi. 
Z doświadczenia wiem, że im więcej ludzi poznaję na swojej drodze zawodowej, tym częściej dochodzę 
do tego, że każdy jest inny, interakcje różnią się między sobą, a więc do każdego człowieka i sytuacji 
należy podchodzić indywidualnie. Relacje to ważny czynnik, który wpływa na sukces firmy. Moje 
zasady? Oto one:
•	 traktuj innych z szacunkiem i w taki sposób, jak sam byś chciał, żeby ciebie traktowano,
•	 jeśli coś robisz, czegoś się podejmujesz, rób to dobrze i z zaangażowaniem,
•	 jeśli popełnisz błąd, wyciągnij wnioski i nie popełniaj go ponownie w przyszłości.

Z czego jest Pani dumna?

Jestem dumna z tego, że tak wiele mogłam i nadal mogę wnieść do firmy, którą współtworzę z mężem. 
Mimo wielu lat zaangażowania i poświęceń nadal mam pomysły, siłę i motywację, żeby iść do przodu 
i wprowadzać zmiany. Uważam siebie za osobę dość twardą i lubię testować własne granice. Tego właściwie 
nauczyły mnie biegi górskie, szczególnie na dystansach ultra. Jestem dumna, że postawiłam sobie cele 
biegowe na dystansie około 60 km w górach i za każdym razem byłam w stanie je osiągnąć. Dumna jestem 
również z podróży, które odbyłam wspólnie z mężem. Każda z nich była wyjątkowa, zawsze miała wpływ 
na mnie, moje spojrzenie na otaczającą mnie rzeczywistość, a po powrocie pozwalała mi wracać myślami 
do niezapomnianych widoków, przeżyć, zapachów i smaków. Jestem też dumna z tego, że razem z mężem 
wierzymy w to, co robimy, motywujemy się wzajemnie do działania oraz doceniamy własne starania. 
Podnosimy sobie również poprzeczkę w życiu prywatnym oraz wzajemnie „nakręcamy się” w sporcie – 
między innymi właśnie w biegach ultra po górach.

Co Pana inspiruje? 

Inspirują mnie wyzwania oraz ludzie pełni pasji, angażujący się w to, co robią. Nie lubię utartych 
schematów, więc nowe wyzwania uczą mnie czegoś nowego, dają powiew świeżej energii i nie 
pozwalają popaść w rutynę. Coś, co kiedyś mnie przerażało, teraz postrzegam w kategorii szansy, 
z której chcę skorzystać.

Co Panią motywuje? 

Moją motywacją są wyzwania i brak powtarzalności. Lubię, gdy na mojej drodze pojawia się coś nowego, 
co wymaga zgłębienia, analizy, odkrywania. Pomyślałam, że studia MBA mogą stać się tym motorem 
napędzającym do działania i pozwalającym odkryć te obszary, w których można coś zmienić lub coś ulepszyć.

Katarzyna i Wojciech Wojtyczkowie
uczestnicy studiów MBA w WSB w Chorzowie

LUdzie i nowe 
wyzwania 
to najLePsza motywacja
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MBA Days
W ramach MBA Days organizujemy wykłady 
otwarte oraz zajęcia warsztatowe. Dla kandydatów 
na studia jest to okazja, by zobaczyć, jak 
prowadzone są zajęcia, porozmawiać 
z wykładowcami, opiekunami grup, a także 
obecnymi uczestnikami studiów.

Zajęcia z Radosławem Drzewieckim, MBA Day 2019

Wyjazd do USA –
dla chętnych
Raz w roku dla uczestników programów MBA 
Wyższych Szkół Bankowych organizujemy fakultatywny 
wyjazd do siedziby partnera, Franklin University w USA, 
z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów. Plan 
pobytu obejmuje m.in. spotkania i warsztaty prowadzone na 
uczelni, a także wizyty w wybranych amerykańskich firmach. 
Uczestnicy w poprzednich latach odwiedzili także Waszyngton, 
Miami, Los Angeles i Nowy Jork.  

zajęcia z ViP-ami
Uczestnicy biorą udział w wykładach 
prowadzonych przez znanych ekspertów, takich jak:

prof. dr hab. Witold Orłowski – visiting 
professor studiów MBA w WSB w Chorzowie, 
były członek Rady Gospodarczej przy Premierze 
RP, specjalny doradca Komisji Europejskiej 
ds. Budżetu oraz główny doradca ekonomiczny 
PricewaterhouseCoopers Polska,

dr Mariusz Sokołowski – doktor nauk 
humanistycznych, absolwent Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 
były rzecznik prasowy komendanta głównego policji.

Uroczyste 
absolutorium
Co roku organizujemy uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia 
studiów MBA. W ceremonii biorą udział władze uczelni, absolwenci 
i zaproszeni goście. Absolwenci otrzymują dwa dokumenty: świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom ukończenia studiów 
MBA w języku angielskim, sygnowany przez władze WSB oraz Franklin 
University.

Uroczyste rozdanie dyplomów MBA



Osoby decydujące się na studia MBA 
to reprezentanci różnych branż. 
Nasi dotychczasowi absolwenci to 
menedżerowie wysokiego szczebla 
takich firm, jak m.in.: 

Komfortowe  
warunki  
nauczania
Zajęcia odbywają się w budynku WSB w Chorzowie. 
Uczestnicy korzystają z sal wyposażonych w nowoczesny 
sprzęt multimedialny, mają też dostęp do sieci 
bezprzewodowej Wi-Fi. Materiały dydaktyczne są 
przygotowane przez wykładowców. Uczestnicy otrzymują 
je zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej.

Dodatkowe  
szkolenia
Poza programowymi zajęciami nasi uczestnicy mogą brać 
udział w dwóch dodatkowych szkoleniach prowadzonych 
przez doświadczonych trenerów.

Udział w nich jest bezpłatny.

Sesja 
wyjazdowa – 
na dobry 
początek
Sesja wyjazdowa, na której prowadzone są zajęcia 
z wybranego modułu i której koszt pokrywa WSB, 
to świetna okazja do integracji uczestników oraz 
nawiązania bliższych relacji biznesowych. 

•	 ArcelorMittal,

•	 Bank BPH S.A.,

•	 Bank Millennium S.A.,

•	 Famur S.A.,

•	 Ford Polska sp. z o.o.,

•	 General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o.,

•	 Getin Noble Bank,

•	 Hotele Diament S.A.,

•	 Huhtamaki Foodservice Polska sp. z o.o.,

•	 ING Services Polska,

•	 Liberty Poland S.A.,

•	 Oracle Polska sp. z o.o.,

•	 SAP Polska,

•	 Skanska Property Poland,

•	 TÜV Nord Polska sp. z o.o.
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zasady rekrUtacji
etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na 
studia MBA:
•	 ukończone studia wyższe I lub II stopnia 

(dyplom licencjata lub magistra),

•	 dwuletnie doświadczenie na stanowisku 

kierowniczym/menedżerskim.

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.

Dokumenty rekrutacyjne:

•	 wypełnione online kwestionariusz i podanie 

(dostępne na www.studiamba.wsb.pl),

•	 referencje zawodowe,

•	 zdjęcie legitymacyjne,

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

OPłATy
Opłaty za studia MBA:

•	 wpisowe – 500 zł, 

•	 opłata kwalifikacyjna – 200 zł,

•	 czesne (w tabeli obok),

•	 opłata końcowa – 450 euro.

Liczba rat Wysokość raty Całkowite czesne

Opłata jednorazowa

2 raty roczne

4 raty semestralne

20 rat miesięcznych

29 250 zł

15 375 zł

8063 zł

1688 zł

29 250 zł

30 750 zł

32 252 zł 

33 760 zł 

Dogodny system płatności

Przygotowaliśmy zniżki dla kandydatów na studia MBA, a także 
specjalne promocje dla absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej.

Aby poznać szczegóły, wystarczy wejść na www.studiamba.wsb.pl 
lub skontaktować się z Biurem Programu MBA.

•	 potwierdzenie dwuletniego doświadczenia na 
stanowisku kierownicznym/menedżerskim 
(zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

•	 dwa egzemplarze umowy edukacyjnej,

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

•	 pełne CV w języku polskim,

•	 dowody: wniesienia opłaty kwalifikacyjnej i opłaty 
wpisowej – oba przelewy na konto: 20 1750 1019 
0000 0000 2034 2908 Raiffeisen Polbank.

Dokumenty można dostarczyć:

•	 przez internet za pośrednictwem Konta Kandydata,

•	 osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Programu MBA.

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. Rozmowa przeprowadzana jest 
przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dziekana 
wydziału. Decydująca jest liczba punktów zdobytych 
przez kandydata. Warunkiem zakwalifikowania się do 
programu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie 
jej za pośrednictwem Konta Kandydata, 
osobiście, pocztą lub kurierem. 
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Bardzo ważną częścią mojej pracy są spotkania 
z uczestnikami – ludźmi mądrymi i zaangażowanymi. 
Dlatego programy naszych studiów przygotowaliśmy tak, 
aby właśnie tacy pełni pasji menedżerowie mogli w ich 
trakcie rozwijać swoje umiejętności. To okazja do zgłębienia 
problemów związanych z zarządzaniem i podejmowaniem 
decyzji strategicznych oraz do rozwijania zdolności 
analitycznych. Business case’y, warsztaty, symulacje 
biznesowe, dyskusje – wszystko to sprawia, że uczestnicy 
z niesamowitą aktywnością przechodzą przez kolejne 
moduły i pewnym krokiem zmierzają ku zdobyciu dyplomu. 
Nie do przecenienia jest też fakt, że studia MBA dają 
możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, a także 
zdobycia nowych przyjaciół.  

Anna Kierzek-Janiak 
dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń
WSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Studia Master of Business Administration 
to dwa lata pracy poświęcone 
samorealizacji, doskonaleniu posiadanych 
umiejętności oraz kształtowaniu 
siebie jako menedżera. To czas, 
kiedy można zatrzymać się w biegu, 
zastanowić nad swoją karierą, wymienić 
doświadczeniami z innymi, inspirującymi 
ludźmi, dokonać ewentualnych zmian. 
To czas wykorzystany praktycznie, 
w przyjaznej atmosferze, wśród 
profesjonalistów w swoich dziedzinach. 
Zachęcam do wybrania WSB 
w Chorzowie.

Zuzanna łukaszewska-Colik 
Biuro MBA 
WSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Motywatorem do rozpoczęcia studiów MBA jest zwykle głód wiedzy. Wiedzy praktycznej, 
sprawdzonej w trudnych warunkach międzynarodowego otoczenia gospodarczego, 
konfrontowanej z twardymi graczami, weryfikowanej przez nieprzewidywalne 
okoliczności. Na studiach MBA praktycy uczą praktyków praktyki, a pytania nie 
pozostają bez odpowiedzi. Tu nawiązywane są bezcenne kontakty, a uzyskany dyplom 
dowodzi wysokich kompetencji i otwiera wiele drzwi. Zapraszam do podjęcia wyzwania.

dr Krzysztof Koj
dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu 

Biuro Programu MBA
ul. Armii Krajowej 12, 41-506 Chorzów
I piętro

tel.: 32 349 84 77
e-mail: mba@chorzow.wsb.pl
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Wydawca:
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów 

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

Druk i oprawa:
VMG Print sp. z o.o.

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.


