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Czy był taki moment, który sprawił, że zaczęła Pani działać ze zwiększoną mocą?

Chęć podejmowania wyzwań i rozwijania się towarzyszyła mi w drodze zawodowej, odkąd 
pamiętam. Bardzo wiele zawdzięczam mentorom, z którymi pracowałam na początku mojej 
zawodowej drogi, to oni pozwolili mi na dobry start. Moment, w którym nabrałam wiatru w żagle? 
Dołączenie do organizacji nastawionej na wzmacnianie talentów, dającej wsparcie rozwojowe 
i możliwości awansu osobom autentycznie zaangażowanym. Miejsce, w którym obecnie jestem, daje 
mi poczucie mocy i sprawczości, faktyczną satysfakcję z pracy. Zarządzanie pojawiło się w mojej 
karierze w IT w sposób organiczny. Z biegiem czasu moja odpowiedzialność rosła, aż formalnie 
podjęłam się zarządzania projektami, zespołami, a w końcu całym działem i linią biznesową. 
To był moment, w którym zaczęłam poszukiwać programu uzupełniającego moje wykształcenie 
inżynierskie o kompleksowe podejście do zarządzania w biznesie. Podjęłam decyzję o rozpoczęciu 
studiów MBA i skupieniu się na nich w miejsce wielu oddzielnych szkoleń i kursów.

Co Panią motywuje?

Motywują mnie ludzie oraz możliwość rozwoju: poszerzania horyzontów, nabywania kompetencji 
i doświadczeń. Dodatkowo napędzają mnie wyzwania, dzięki którym się rozwijam. Czuję, że dzięki 
temu i dzięki energii, jaką w to wkładam, mogę mieć pozytywny i realny wpływ na ludzi i biznes. 
Nic nie motywuje bardziej niż poczucie, że poradziłam sobie z czymś, co wydawało się trudne 
lub niewykonalne. Kiedy to wszystko dzieje się w zdrowej współpracy z fantastycznymi ludźmi, 
w organizacji, która docenia i daje możliwość brania większej odpowiedzialności, motywacja 
do działania przychodzi sama. Mam szczęście być w takim miejscu i za cel stawiam sobie dawać 
zasłużone, równe szanse i wsparcie młodszym stażem koleżankom i kolegom. 

Z czego jest Pani najbardziej dumna?

Może to zabrzmi nieprawdopodobnie lub zbyt sielankowo, ale jestem dumna ze wszystkiego, 
co mam w życiu. Jestem dumna z pracy, która jest jedną z sił napędowych mojego życia, a nie 
przykrym obowiązkiem. Jestem dumna z miejsca, w którym zawodowo jestem – ciężko na to 
pracowałam i pracuję. Jestem dumna ze swojej rodziny i sukcesów moich przyjaciół. Cieszą mnie też 
kolejne zdobyte szczyty podczas górskich wędrówek i to, że próbuję swoich sił i pokonuję słabości 
w windsurfingu. Oczywiście – jak każdy – mierzę się z porażkami i trudnościami, ale staram się 
mieć pozytywne myśli i nastawienie. Życie nauczyło mnie po prostu doceniać to, co mam.

Daria Polończyk
Uczestniczka studiów MBA w WSB w Chorzowie

Motywują Mnie  
ludzie oraz 

Możliwość 
rozwoju
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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. 

Opublikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego informacje o wynikach rekrutacji na studia na 
rok akademicki 2020/2021 pokazują, że WSB w Poznaniu 
wraz z chorzowskim wydziałem jest najczęściej wybieraną 
uczelnią niepubliczną w kraju na studia I stopnia i jednolite 
magisterskie.

Potwierdzeniem jakości naszych studiów na kierunkach 
biznesowych jest międzynarodowa akredytacja 
International Accreditation Council for Business 
Education, którą otrzymaliśmy w 2018 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, oferująca szeroki zakres usług 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

Zdecydowałam się na studia MBA ze względu na 
ich ekspercki poziom i wymianę doświadczeń 
między wykładowcą a uczestnikami oraz między 
samymi uczestnikami. Ważne dla mnie jest to, że 
wykładowca jest tak jak ja praktykiem, osadzonym 
w działalności gospodarczej. Problemy, z którymi 
się styka i które nam podczas zajęć opisuje, są 
realne. Na zajęciach analizujemy przypadki, 
realizujemy projekty, dyskutujemy i wymieniamy 
się uwagami. Uczymy się przezwyciężać emocje 
i reagować racjonalnie w trudnych sytuacjach. 
Mamy możliwość pracować w grupie, którą tworzą 
specjaliści różnych branż, dzięki czemu dzielimy się 
doświadczeniem i aktualizujemy wiedzę z różnych 
dziedzin biznesu.

Joanna Sypuła
Uczestniczka studiów MBA w WSB w Chorzowie

69 spośród 74 zapytanych 
absolwentów poleciłoby studia MBA 
w WSB swoim znajomym.93,2%

Źródło: badanie opinii studentów i absolwentów WSB oraz pracodawców przeprowadzone w okresie od maja do grudnia 2020 roku  
przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej. Próba N = 74 absolwentów studiów MBA.

absolwentów poleca 
studia MBA w WSB
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Z czego jest Pan dumny?

Domyślam się, że to pytanie o sprawy zawodowe, ale odpowiem trochę przekornie – ostatnio 
jestem dumny z siebie. Sam sobie udowodniłem siłę swojego charakteru i moc zaangażowania. 
Jakiś czas temu postanowiłem schudnąć. Zacząłem biegać i muszę przyznać – było naprawdę 
ciężko. Początkowy dystans 10 km zajmował mi półtorej godziny, to naprawdę był dramat. 
Ale nie poddałem się i w rezultacie schudłem 44 kg! Teraz biegam bardzo dużo, nawet 80 
km, i to po górach! Tę przemianę uważam za swoje największe osiągnięcie, naprawdę jestem 
z tego dumny. Dziś dzielę czas pomiędzy pracę, codzienne treningi i życie rodzinne, nie 
wyobrażam już sobie dnia bez sportu. Myślę, że ta przemiana pokazuje także trochę, czym 
kieruję się w życiu zawodowym – dążenie do celu, samodoskonalenie i ostateczna satysfakcja 
z rezultatów, które czasami potrafią prześcignąć najśmielsze oczekiwania!

A co Pana motywuje?

Motywuje mnie chaos. Chaos i bałagan to moje najważniejsze czynniki motywujące, 
naprawdę potrafią mnie zmusić do działania jak nic innego. Od lat zajmuję się tworzeniem, 
modernizowaniem lub budowaniem od podstaw zespołów i działów IT. Uwielbiam poruszać 
się po gruncie, na którym każdy krok jest niepewny, jedno działanie goni drugie, a kolejne dni 
przynoszą nowe wyzwania. Doskonale się w tym odnajduję i pewnie poruszam w sytuacjach 
typu „green field”, gdy rozpoczynam gruntowną modernizację lub budowanie czegoś od 
podstaw. Lubię patrzeć na to, co się tworzy, być częścią dobrych i pozytywnych zmian, nawet 
jeśli są one trudne. Z bałaganu i chaosu tworzy się porządek, niedziałające zespoły zaczynają 
współpracować i dostarczać korzyści dla swoich firm. Motywuje mnie to, że mogę wpływać 
pozytywnie na ludzi, że pomagam im w osiągnięciu celu.  

Czy jest coś, co daje Panu zastrzyk nowych sił?

Sił dodaje mi perspektywa rozpoczęcia czegoś nowego. Nowy projekt, gdy już ukończę 
poprzedni, nowe wyzwanie, gdy dałem z siebie 100% przy innym. Ta możliwość skoczenia 
ponownie na głęboką wodę, gdy ryzyko popełnienia błędu jest wysokie, a szanse na sukces 
znikome, to jest to. Przyznam się, że jestem osobą impulsywną, rzadko zastanawiam się dłużej 
niż 30 sekund przed podjęciem jakiejś decyzji. Nieistotne, czy to wybór kolacji w restauracji, 
czy zakup mieszkania lub samochodu. Ale jest jedna rzecz, która wymyka się tym standardom 
– to nowe wyzwania zawodowe lub mój osobisty rozwój. Przed tego typu decyzjami zawsze 
sporo czasu poświęcam analizie, długo się zastanawiam. Robię bilans zysków i strat. Tak było 
ze studiami MBA - bardzo  dokładnie to przemyślałem. Dziś wiem, że to program na tak 
wysokim poziomie, że każdy menedżer powinien mieć możliwość jego zaliczenia. 

Przemek Krzyżanowski
Uczestnik studiów MBA w WSB w Chorzowie

Motywują Mnie  
ruCH, energia  
i zMiana
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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 rozwinąć 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 
składania egzaminu dla kandydatów na członków rad 
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zjazdy
Studia MBA trwają dwa lata. Programy 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 i 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 platformom 
internetowym: 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 20-letnie 
doświadczenie w prowadzeniu 
programów MBA

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

•	 wykłady visiting professors

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

•	 uczestnicy otrzymują 
profesjonalnie opracowane 
materiały dydaktyczne

•	 uczestnicy studiów MBA to 
profesjonaliści, którzy chcą 
pogłębiać swoją wiedzę i dzielić się 
nią z innymi.
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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. Wyróżnikiem programu jest fakt powierzenia 
funkcji wykładowców także przedstawicielom 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.

Prof. dr hab. Halina Buk – specjalistka w dziedzinie 
rachunkowości i finansów przedsiębiorstw; zatrudniona 
na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole 
Bankowej, a także profesora honorowego na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach; prowadzi zajęcia dydaktyczne 
z międzynarodowych standardów rachunkowości, planowania 
i analizy finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, 
rachunkowości zarządczej, controllingu, rachunku przepływów 
pieniężnych. Ma wieloletnie doświadczenie w biznesie, jest 
przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz przewodniczącą Komitetu 
Audytu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Dr hab. Marzena Czarnecka – doktor habilitowana nauk 
ekonomicznych, radca prawny. Profesor w Katedrze Prawa 
i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 
Wykładowczyni licznych uniwersytetów w Europie, w tym  
University Saarbrucken Niemcy czy Uniwersytetu Granada 
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. Praktyczka, 
wykonująca zawód radcy prawnego. Wspólniczka Kancelarii 
Radców Prawnych T. Ogłódek, M. Czarnecka.

Ilona Stawczyk – wykładowczyni i trenerka, analityczka 
transakcyjna, wykładowczyni MBA i studiów podyplomowych, 
praktyczka organizacyjna. 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 i EATA – 
Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej.

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.

Tomasz Ptak – doświadczony menedżer i konsultant 
w dziedzinie Lean Management, absolwent Politechniki 
Poznańskiej – Wydziału Budowy Maszyn. Od ponad 20 lat 
prowadzi projekty, zarządza produkcją i działalnością  
operacyjną, wykorzystując Lean Management. Prowadził  
Dział Badawczo Rozwojowy oraz Produkcji w przemyśle 
samochodowym, zarządzał zakładami produkcyjnymi 
w kraju i za granicą, sprawiał, że organizacje stawały się Lean. 
Specjalizuje się w takich dziedzinach, jak: wdrażanie kultury 
Lean, 5S, SMED, Kaizen, TPM, Problem Solving, Systemy 
Sugestii, Lean Assesment, Visual Management, Mapowanie 
Strumienia Wartości, prowadzi szkolenia i symulacje 
z zakresu Lean.

Sebastian Bykowski – wiceprezes zarządu, dyrektor generalny 
Press-Service Monitoring Mediów – największej w Polsce firmy 
zajmującej się monitoringiem mediów i analizami medialnymi. 
Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku zarządzanie 
i marketing oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na 
kierunku prawo gospodarcze. Specjalista w zakresie badań 
mediów i zarządzania informacją, konsultant medialny, autor 
analiz marketingowych i badań public relations, a także książek 
i leksykonów poświęconych zagadnieniom PR. Pracował 
nad projektami dla kilkuset korporacji międzynarodowych, 
ministerstw, urzędów, agencji marketingowych i PR; występuje 
w charakterze eksperta na wielu konferencjach z zakresu 
zarządzania oraz komunikacji marketingowej; członek jury 
najważniejszych konkursów branżowych: Złote Spinacze, 
Nagrody Biznesu Sportowego Demes, Kryształy PR.

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 Project Management.

Jacek Kotarbiński – ekonomista, wieloletni ekspert z zakresu 
marketingu, innowacji i zarządzania sprzedażą; autor 
bestsellerów: „Sztuka rynkologii” i „Sztuka marketingu”; 
keynote konferencji branżowych, trener biznesu, doradca 
zarządów; mentor firm technologicznych, członek Copy Advice 
przy Radzie Etyki Reklamy. Felietonista „Forbes Polska”, juror 
Superbrands, EFFIE Awards, PRCH Retail Awards, POPAI Poland 
Awards; bloger „Harvard Business Review Polska”; autor bloga 
o marketingu Kotarbinski.com. Na studiach MBA prowadzi 
zajęcia z marketingu międzynarodowego.

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 stabilności 
finansowej przedsiębiorstw i parametrów jej oceny. 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.

Paweł Banasiewicz –  przedsiębiorca, inwestor, innowator, 
trener i doradca project management oraz zarządzania 
innowacjami dla ponad setki firm z Europy. Założyciel ENERGY 
Group - firmy doradczo-szkoleniowej wdrażającej pragmatyczne 
i racjonalne metody zarządzania projektami oraz wspierającej 
firmy w zwiększaniu poziomu innowacyjności. Inwestor 
i właściciel platform Ideafy.me oraz eRabbithole.pl. Promotor 
prac dyplomowych ponad 1500 osób w partnerstwie z WSB.

Prof. dr hab. Wojciech Czakon – kierownik katedry zarządzania 
strategicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca Katedry 
Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej 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 przewagi oraz celów strategicznych 
organizacji poprzez tworzenie architektury procesów, więzi 
międzyorganizacyjnych, sieci gospodarczych. Uczestnicy 
spotykają go na zajęciach z zarządzania strategicznego.

Paweł Tkaczyk – jak sam twierdzi, zarabia na życie 
opowiadaniem historii. Buduje silne marki – pracuje m.in. 
z Agorą, Grupą Allegro, wieloma mniejszymi firmami. Doradza 
start-upom i innym przedsiębiorstwom jako mentor, np. podczas 
Startup Weekend czy Startup Fest. Prowadzi blog o budowaniu 
marki. Napisał trzy książki: Zakamarki marki, Grywalizacja 
oraz Narratologia. Prowadzi szkolenia dotyczące social mediów, 
marketingu i brandingu.

Wojciech Męciński – praktyk w dziedzinie HRM z szerokim, 
kilkunastoletnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju 
narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących 
w międzynarodowym środowisku. Z wykształcenia prawnik 
i absolwent studiów MBA (Franklin University, USA). Coach 
certyfikowany przy ICC specjalizujący się w Executive i Business 
Coachingu (przeszło 1200 godzin praktyki). Jest również 
certyfikowanym asesorem AC/DC oraz specjalistą z dziedziny 
badań kompetencyjnych. Brał udział – zarówno jako konsultant 
wiodący, jak i jako asesor – w szeregu złożonych projektów 
badawczych związanych z analizą potencjału kompetencyjnego.
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Żyjemy w czasach permanentnej zmiany, w świecie wymykającym się naszym zdolnościom poznawczym. 
Ta nieprzewidywalność i losowość jest ojczyzną Czarnych Łabędzi, zjawisk rzadkich, nieoczekiwanych, o ogromnej 
skali, których wyjaśnienie jest możliwe z perspektywy czasu. Kluczowe stają się pytania: 

•	 Jakie kompetencje pomogą nam funkcjonować w tym świecie? 

•	 Jakie wyzwania stoją dziś przed liderami?

Już wiemy, że w dobie sztucznej inteligencji eksperckość będzie budowana inaczej. Dzisiejszy lider to nie 
ekspert, a raczej 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 samodzielnie i siebie w relacji oraz procesy występujące w firmie w ujęciu systemowym

•	 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 zasobami ludzkimi 32 godz.

Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne to podstawowy obszar kompetencji lidera. Moduł umożliwia 
uczestnikom zrozumienie natury procesu negocjacyjnego, jego złożoność i wielowymiarowość, włączając w to 
aspekty międzykulturowe. W ramach modułu 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. Celem jest 
zrozumienie mechanizmów finansowych z zakresu podejmowania decyzji finansowych adekwatnych 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. 
Poznają kwestie dotyczące planowania, wdrażania strategii i kontroli nad nią oraz problemy z zakresu zarządzania 
projektami i zmianą. Ważnym elementem jest także 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 nabędą wiedzę na temat marketingu relacji i zarządzania relacjami z klientem. 
Kluczowym założeniem zajęć jest wskazanie potencjału marketingowego i sprzedażowego, wynikającego z poprawy 
zarządzania relacjami. Poruszone zostanie zagadnienie zarządzania relacjami z innymi interesariuszami firmy. 
Uczestnicy poznają główne założenia i koncepcje marketingu relacji, metody analizy i diagnozy takiej sytuacji oraz 
strategie rozwijania i komercjalizacji relacji z klientami i innymi partnerami biznesowymi. 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.

Marketing relacji 32 godz.

Studia MBA to inwestycja w rozwój kompetencji menedżerskich
Absolwenci nie mieli wątpliwości, w których obszarach najbardziej rozwinęli się w trakcie studiów MBA.  
Siłę wpływu studiów na rozwój tych kompetencji wszyscy badani ocenili na 5 (skala ocen 1-5).

Organizacja pracy 
zespołów

Zarządzanie 
zespołem 

pracowniczym

Efektywne 
podejmowanie 

decyzji biznesowych

Komunikacja 
interpersonalna

Sposób myślenia 
o zarządzaniu firmą

Realizacja 
projektów 

biznesowych

Myślenie 
strategiczne

Przywództwo

Źródło: Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców przeprowadzone w okresie maj-grudzień 2020 roku  
przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej. Próba N=74 absolwentów studiów MBA.
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Na zajęciach prowadzonych w ramach 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 32 godz.

Moduł porusza zagadnienia dotyczące produktów i instrumentów finansowych dostępnych na rynkach międzyna-
rodowych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają klasyfikację rynków oraz główne produkty finansowe dostępne dla 
biznesu wraz z ich zastosowaniem. Analizowane będą m.in. takie pojęcia, jak: rynki walutowe, rynek instrumentów 
pochodnych i rynek papierów dłużnych, transakcje zabezpieczające, inżynieria finansowa. Uczestnicy będą mieli 
również możliwość zapoznania się z najważniejszymi aspektami zarządzania finansami na rynkach wschodzących. 
Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 porównywać produkty finansowe dostępne na rynkach międzynarodowych

•	 oceniać zasadność wykorzystania produktów finansowych w określonym otoczeniu

•	 oszacować, w jakim zakresie dostępność rynków wpływa na sytuacje biznesowe

•	 umiejętnie zarządzać ryzykiem związanym z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Międzynarodowe rynki finansowe 32 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 problem 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 wyznaczać cele strategiczne

•	 wykorzystywać różne metody i techniki badań marketingowych

•	 stosować narzędzia marketingowe w celu skutecznej realizacji strategii firmy.

Marketing międzynarodowy 32 godz.

Podczas realizacji tego modułu uczestnicy poznają tajniki dobrego czytania i analizowania sprawozdań finansowych, 
sporządzonych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Jednocześnie uczestnicy zapo-
znają się z możliwymi instrumentami kreatywnej polityki rachunkowości, co bardzo się przydaje zarówno przedsiębior-
stwu sporządzającemu sprawozdania, jak i analitykowi finansowemu. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:

•	 wykorzystywać informacje finansowe w procesie podejmowania decyzji zarządczych i strategicznych 

•	 samodzielnie przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych.

Analiza sprawozdań finansowych 32 godz.

II ROK STUDIÓW

MBA ZARZąDZANIe W BIZNeSIe MIęDZyNARODOWyM
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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 będzie 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.

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 z kolei na skuteczność projektów, 
programów i portfeli.

Zarządzanie projektami 32 godz.

Moduł wprowadza w temat Lean leadership z perspektywy menedżerów wyższego szczebla. Po ukończeniu modułu 
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 się i samodzielnego 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.

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 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 rolą sponsora i menedżera projektu lub programu

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

Strategiczny kontekst portfeli, programów i projektów 32 godz.

MBA PROJeCT MANAgeMeNT

II ROK STUDIÓW
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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.

Moduł poświęcony jest dwóm kluczowym, twardym obszarom zarządzania projektem. 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.

Zwinne zarządzanie projektami

Finanse i ryzyko w projektach

16 godz.

32 godz.

Moduł odpowiada za kluczowy moment w życiu programu i projektu, czyli za inicjację. To właśnie wtedy definiuje
się cele i zakres projektu, dobiera strategię realizacji, buduje struktury i zespół, określa czas trwania i budżet. 
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 właściwą strategię realizacji oraz tworzyć plany zarządzania

•	 identyfikować kompetencje niezbędne do realizacji projektu lub programu

•	 budować struktury programów i projektów

•	 dekomponować zakres projektu i delegować odpowiedzialność za jego realizację

•	 budować harmonogramy i wstępne budżety.

Inicjacja oraz planowanie programów i projektów w praktyce 32 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:

•	 nauczą się analizować procesy z pomocą metody mapowania strumienia wartości i metod badań pracy

•	 odkryją model biznesowy pięć kroków strategii Lean, który przygotowuje całą organizację do wejścia w Lean, 
z uwzględnieniem punktu widzenia zarządu

•	 opanują umiejętność przejścia przez pięć etapów strategii Lean poprzez eliminację pięciu patologii biznesowych 
powodujących, że klasyczne próby wdrażania Lean w 90% kończą się niepowodzeniem.

Strategia Lean 32 godz.
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2 ZAgRANICZNyCh 
PARTNeRÓW WIELKA BRYTANIA

University of Northampton
USA

Franklin University

siŁa gruPy wsB
14 PROgRAMÓW 

MBA GDAŃSK
Master of Business  

Administration

GDAŃSK
MBA Leadership

CHORZÓW
Master of Business  

Administration

POZNAŃ
Executive Master  

of Business Administration

POZNAŃ
Master of Business  

Administration

BYDGOSZCZ
Master of Business  

Administration

SZCZECIN
Master of Business 

Administration

TORUŃ
Master of Business  

Administration

OPOLE
Master of Business  

Administration

WROCŁAW
Master of Business  

Administration

WROCŁAW
Franklin University  
Master of Business  

Administration

WROCŁAW
Executive MBA – 

Project Management

WROCŁAW
Executive MBA – 
Business Trends

WARSZAWA
Master of Business 

Administration

21 LAT  
DOśWIADCZeNIA
W KSZTAłCeNIU  
KADR MeNeDżeRSKICh

WyżSZe SZKOły BANKOWe – 

NAJCZęśCIeJ 
WyBIeRANe  
UCZeLNIe  
NIePUBLICZNe 

W opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 
2020/2021 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 ponad 
34 000 kandydatów. 

Wyniki te pokazują również, że WSB to marka niepublicznej uczelni, 
która cieszy się największym w Polsce zaufaniem kandydatów. 
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Co Pana motywuje do działania?

Moją motywacją są marzenia, które przy różnych okazjach po prostu pojawiają się w głowie. 
Dzięki nim układam plany i staram się je konsekwentnie realizować. Niektóre wymagają ode 
mnie więcej cierpliwości i czasu, inne realizuję z łatwością. Cieszy mnie to, że zazwyczaj 
wszystkie marzenia udaje mi się spełnić. Tych niezrealizowanych nie odkładam – daję im 
tylko odroczony termin ważności i czekam na właściwy moment. Szczególną siłę do działania 
dają mi słowa, które często słyszę. Gdy tylko ktoś powie „nie da się” albo „tak było zawsze, 
więc po co to zmieniać”, natychmiast mam ochotę zrobić to, czego się „nie da”, i zmienić 
to, co trwa zbyt długo. Lubię udowadniać innym, że wszystko można, jeżeli tylko się chce, 
a nasze ograniczenia biorą się z głowy. Po prostu lubię przełamywać stereotypy i zwalczać 
skostniałe struktury.

Z jakich osiągnięć, dokonań czy efektów jest Pan najbardziej dumny?

Zastanowiłem się nad tym chwilę, bo wiem, że to nie jest pytanie prowokujące tylko 
do chwalenia się. Może więc odpowiem tak: jestem dumny z tego, że dzięki życiowemu 
doświadczeniu potrafię się odnaleźć w każdej sytuacji życiowej. Funkcjonowałem jako 
majętny przedsiębiorca, przeciętny społecznik czy menedżer samorządowy – we wszystkich 
rolach z taką samą satysfakcją. Wnioskuję z tego, i tak właśnie chcę myśleć, że w każdej 
sytuacji i położeniu można znaleźć to „coś” – radość, pasję, motywację, zadowolenie. Takie 
podejście pozwala mi cieszyć się życiem i z różnych sytuacji czerpać naukę i doświadczenie. 

Czy w Pana życiu zawodowym był jakiś moment zwrotny? 

Moment zwrotny to czas, który nieubłaganie upływa. W pewnym momencie zdałem 
sobie sprawę z tego, że osoby młodsze ode mnie, które przychodzą do pracy, mają większe 
kompetencje niż ja. Są świetnie wykształcone i przygotowane do działania w sytuacjach 
permanentnego kryzysu. Dostrzegłem, że w zasadzie, poza doświadczeniem, nie mam 
czegoś ekstra, czegoś, co mnie wyróżnia. Nie myśląc wiele, zacząłem nadrabiać swoje braki 
w edukacji, nauce języków i kompetencjach miękkich. W zasadzie kończę jedną szkołę, 
szkolenie lub kurs i od razu zaczynam następne. To wydaje się niektórym dziwne, ale 
w tym szaleństwie jest metoda. Dzięki temu w zakresie zarządzania, organizowania, prawa, 
przedsiębiorczości czy ekonomii jestem stale na bieżąco. Podnoszę swoje kompetencje, obcuję 
z młodszymi, otwieram się na wszystko, co nowoczesne, jestem elastyczny i przygotowany na 
nadchodzące zmiany. No i skończę MBA!

Sebastian Baca
Uczestnik studiów MBA w WSB w Chorzowie

wszystko Można, 

jeżeli tylko 
siĘ CHCe
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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 czy 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 – członek Akademii 
Ekspertów PR oraz Rady Konsultacyjnej Instytutu 
Nauk Politycznych UW, 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.

Graduacja MBA 2019 



Osoby podejmujące 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. Mogą korzystać z komputerów 
osobistych, mają też dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi. 

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, także biznesowych. 

•	 ArcelorMittal

•	 Bank BPH SA

•	 Bank Millennium SA

•	 Famur SA

•	 Ford Polska sp. z o.o.

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

•	 Getin Noble Bank

•	 Hotele Diament SA

•	 Huhtamaki Food Service Polska sp. z o.o.

•	 ING Services Polska

•	 Liberty Poland SA

•	 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)

•	 minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe 
(preferowane doświadczenie menedżerskie).

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

•	 potwierdzenie min. trzyletniego doświadczenia 

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

OPłATy
Opłaty za studia MBA:

•	 wpisowe – 300 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

26 250 zł

13 875 zł

7313 zł

1538 zł

26 250 zł

27 750 zł

29 250 zł 

30 750 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.

zawodowego (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 3-osobową 

komisję rekrutacyjną, powołaną przez dziekana 

wydziału. 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. 
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Bardzo ważną częścią mojej pracy są spotkania ze 
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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Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności uczelni przedstawiają stan na koniec roku 2020.

Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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