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Czy w Pana życiu, zawodowym lub prywatnym, były jakieś 
momenty zwrotne? Czego Pana nauczyły?

Oczywiście, momentów zwrotnych było kilka. W życiu zawodowym 
za pewnego rodzaju przełom mogę uznać wyjazd do obcego dla mnie 
kraju, bez dużego doświadczenia zawodowego. Nauczyłem się wtedy 
bardzo wiele, o sobie, o biznesie, o ludziach, poznałem wiele punktów 
widzenia, wyszedłem ze strefy komfortu. Udowodniłem i sobie, i innym, 
że potrafię, że dam radę. Kolejna spora rzecz to był czas, gdy rodziły się 
moje dzieci. Tutaj nie trzeba wiele tłumaczyć – wtedy zmienia się cały 
świat, wszystkie priorytety. Zdałem sobie sprawę z odpowiedzialności, 
w jakiś sposób dotarło do mnie, że decyzje, które podejmuję, nie dotyczą 
już tylko mnie. To był ważny moment. I ostatnia sprawa – zmiana 
pracodawcy po 11 latach. To było dla mnie spore wyzwanie. 

Jaka była dla Pana najważniejsza nauka w życiu zawodowym? 
Czy lepsze doświadczenia wyciąga się z sukcesów, czy z porażek?

Miałem 27 lat, gdy podpisałem kontrakt i wyjechałem na Ukrainę na 
ponad 18 miesięcy. Firma, w której pracowałem, uruchamiała tam nową 
fabrykę. Ten wyjazd dał mi bardzo dużo. Zdobyłem doświadczenie 
w pracy, zrozumiałem, jaki powinien być lider zespołu, dostrzegłem, jak 
różni są ludzie i jak różne mogą być relacje. Wzrosła też moja pewność 
siebie i oczywiście miałem ogromną satysfakcję z tego, co zrobiliśmy, 
z osiągniętych efektów. Byłem z siebie dumny, ten sukces dał mi wiele, 
zmotywował mnie. Jestem typem osoby, którą motywują sukcesy, dają 
mi energię do działania, sprawiają, że jestem jeszcze lepszy w tym, 
co robię. Ale wiem też, że to porażki skłaniają do refleksji, analizy 
i wyciągania wniosków na przyszłość. W końcu nikt nie chce powtarzać 
swoich błędów. Na pewno jest więc tak, że potrzeba i sukcesów, 
i porażek, żeby rozwijać się zawodowo w harmonijny sposób. 

Co Pana inspiruje?

Najbardziej inspirują mnie ludzie, szczególnie ci radośni i pozytywni. 
Cenię sobie pracę z takimi osobami, w końcu w życiu zawodowym jest to 
bardzo ważne. Dobra atmosfera w zespole to największa siła napędowa, 
doskonały motywator, dzięki któremu osiągamy efekty zaskakujące nas 
samych. Radość, która się wtedy pojawia, jest jeszcze większa i napędza 
kolejne dobre emocje – to wcale nie takie trudne być pozytywnie 
nastawionym do świata, a unikać paraliżującego stresu, niedobrych 
sytuacji i toksycznych relacji. Radość i ludzie – to jest zawsze dobre 
i inspirujące połączenie. 

Łukasz Napierała
Uczestnik programu MBA w WSB w Szczecinie

rAdość I lUdZIe to 
nAJlepSZe połąCZenIe 
I nAJWIĘkSZA InSpIrACJA



PROgRAM DlA 
MENEDżERóW
Studia MBA rozwijają umiejętności 
menedżerskie i aktualizują 
wiedzę o najnowszych trendach 
w zarządzaniu. Comiesięczne zjazdy 
to również okazja do nawiązania 
nowych kontaktów biznesowych 
i networkingu. Uczestnicy zyskują 
możliwość wymiany doświadczeń 
i spojrzenia na kwestie zawodowe 
z zupełnie innej perspektywy. 

Studia adresujemy do osób, które 
świadomie budują swoją karierę, 
chcą potwierdzić swoje kwalifikacje 
lub mają w perspektywie awans albo 
zmianę stanowiska. Co więcej, od 
1 stycznia 2017 roku absolwenci 
studiów MBA (po spełnieniu 
pozostałych wymogów) mogą 
zasiadać w radach nadzorczych 
spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

W ratingu SEM Forum z 2020 roku 
program MBA Wyższej Szkoły 
Bankowej w Szczecinie znalazł się 
w klasie obiecującej.

Gdy możliwie jak najlepiej 
wykorzystam swoje kompetencje, 
predyspozycje czy wiedzę, odczuwam 
satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. 
Nie zawsze udaje nam się osiągnąć 
zadowalający efekt, ale ostatecznie 
najważniejsze jest, żeby próbować 
i wykorzystywać wszystkie dostępne 
zasoby. Dzięki temu rezultat będzie 
najlepszy z możliwych w danej 
sytuacji. Jestem teraz w takim punkcie 

kariery, że chciałbym z jednej strony ugruntowania tego, co już wiem, a z drugiej 
rozbudowania kompetencji – właśnie po to, by wykorzystywać maksymalnie 
dużo swoich atutów. Studia MBA to niezbędny element rozwoju na szczeblach 
zarządczych. Nie tylko dają teoretyczne i praktyczne podstawy, ale również 
stwarzają niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania 
kontaktów biznesowych. Program MBA na WSB został przygotowany z udziałem 
praktyków biznesu, dzięki czemu każdy teoretyczny aspekt jest znakomicie 
uzupełniony o doświadczenie wykładowców i uczestników.

Krzysztof Chara
Uczestnik programu MBA w WSB w Szczecinie

3 fIlAry progrAmU
Partnerski:
•	 optymalne terminy i czas zjazdów: 

średnio raz w miesiącu (sobota 
i niedziela), 8 godzin dydaktycznych 
dziennie

•	 program współtworzony z amerykańskim 
partnerem - Franklin University

•	 partner biznesowy: ZPPZ Lewiatan

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

•	 przez cały okres trwania studiów 
uczestnicy mogą liczyć na pomoc 
specjalnie dla nich przydzielonego 
koordynatora grupy

•	 komfortowe warunki w trakcie zajęć. 

Praktyczny:
•	 zajęcia prowadzone przez praktyków 

biznesu – wiedza, którą można od razu 
wykorzystać 

•	 modułowy system nauczania 

•	 możliwość rozłożenia płatności 
w przystępnym systemie ratalnym

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

•	 dzielenie się wiedzą pomiędzy uczestnikami 
mającymi doświadczenie zawodowe 
w różnych branżach

•	 dostęp do materiałów dydaktycznych 
i kontakt z uczelnią 24 godziny na dobę 
z dowolnego miejsca na świecie – dzięki  
Extranetowi i platformie Moodle. 

Profesjonalny:
•	 klauzula gwarancji jakości 

Franklin University na dyplomie

•	 aktualna, kompletna 
i specjalistyczna wiedza 
przekazywana przez 
prowadzących

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

•	 26 lat obecności na rynku 
edukacyjnym oraz 20 lat 
doświadczenia w prowadzeniu 
programów MBA.



Wykładowcy prowadzący zajęcia to siła naszych studiów. 
Są to osoby z dużym doświadczeniem, na co dzień pracujące 
w różnych obszarach biznesu. Należą do nich m.in.:

Dr Rafał Koczkodaj – dziekan Wydziału Ekonomicznego 
w Szczecinie, dyrektor oddziału banku i wykładowca; 
specjalizuje się w badaniach operacyjnych, ekonometrii 
oraz bankowości; zajmował się również szkoleniami 
z zakresu produktów bankowych i procesu sprzedaży; 
współpracował przy opracowywaniu studiów 
wykonalności projektów inwestycyjnych dla gmin 
w ramach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Anna Kornacka – prezeska zarządu Stowarzyszenia 
Kobiety dla Szczecina i Regionu oraz zarządu Związku 
Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, 
a także  członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan; 
specjalizuje się w komunikacji, negocjacjach i zarządzaniu 
zmianą w organizacji.

kAdrA dydAktyCZnA
Dr Łukasz Kowalik – prezes zarządu Stowarzyszenia Akademii 
Empirium; pracę zawodową rozpoczynał jako wykładowca 
Mila College w Warszawie, później przez blisko 10 lat zajmował 
się public relations; od 1999 roku w firmie Intel odpowiadał za 
strategię budowania wizerunku firmy w kilkunastu krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu; 
specjalizuje się w zintegrowanej komunikacji oraz programach 
budowania społeczności i zaangażowania w internecie; 
wykładowca akademicki i trener biznesu, ekspert ds. 
zarządzania zmianą przy ZPPZ Lewiatan.

Dr Sylwia Olszewska – psycholog biznesu, executive coach ICF, 
ekspertka zarządzania zasobami ludzkimi, trenerka technik 
NLP, RTZ, DISC-3, od 20 lat wspiera organizacje w sprawach 
dotyczących zarządzania ludźmi, specjalizuje się w executive 
coachingu, prowadzi coaching indywidualny i team coaching; 
wspiera działy HR oraz HRBP-ów w tworzeniu programów 
szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników administracji 
i produkcji; od 13 lat prowadzi własną firmę Creative Training – 
Szkolenia i Rozwój.

ZWyCIĘZCy nIgdy nIe reZygnUJą
Czy na swojej drodze spotkał Pan jakiegoś mistrza? 

Moją największą inspiracją jest mój tata, który sam zbudował dużą firmę, 
znaną w całym województwie zachodniopomorskim, a teraz – za sprawą 
sprzedaży internetowej – mam nadzieję, że i w całej Polsce. Dzięki 
niemu wiem, ile poświęceń, samozaparcia i pracy wymaga założenie 
i prowadzenie firmy. Tacy ludzie jak on mnie inspirują – dążący do 
osiągnięcia swojego celu, skupieni, ambitni. 

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

Gdy zacząłem pracę w firmie, w której obecnie pracuję, byłem bardzo 
młody i brakowało mi doświadczenia, sporym wyzwaniem więc było 
dla mnie zbudowanie swojego autorytetu od podstaw. Postawiłem sobie 
wtedy za cel zdobycie jak największej wiedzy potrzebnej do kierowania 
dużą firmą i ten proces trwa aż do dziś. Stale się rozwijam i widzę ogromny 
progres w swojej pracy i w swoim podejściu do biznesu. 

Czy ma Pan jakieś motto? 

Bardzo podoba mi się zdanie: „Zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący 
nigdy nie zwyciężają”, często je sobie przypominam, szczególnie 
w trudnych biznesowych sytuacjach. Najważniejsze to się w życiu nie 
poddawać, nawet pomimo pojawiających się przeciwności. Jestem zdania, 
że jeśli czegoś naprawdę chcemy, to to osiągniemy.

Konrad Szunke
Uczestnik programu MBA w WSB w Szczecinie
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Dyplom 
MBA
Absolwenci naszych studiów otrzymują 
dyplom wystawiony przez WSB 
w Poznaniu i sygnowany przez Franklin 
University wraz z wykazem zaliczonych 
modułów i uzyskanymi ocenami.

MBA 
z amerykańskim 
partnerem
Nasze studia przygotowaliśmy we współpracy z amerykańską 
uczelnią Franklin University, która jest partnerem strategicznym 
Wyższych Szkół Bankowych. To uczelnia otwarta na zagraniczne 
rynki z rozbudowanym systemem e-learningu oraz siecią uczelni 
partnerskich na całym świecie. Korzystając z dorobku partnera 
oraz doświadczenia firm, z którymi współpracujemy, stworzyliśmy 
program, który odpowiada na potrzeby liderów biznesu.

ZAJĘCIA 
W USA
Raz w roku uczestnicy programów MBA 
wszystkich Wyższych Szkół Bankowych mogą 
wziąć udział w fakultatywnym wyjeździe 
do Franklin University. Plan pobytu w USA 
obejmuje m.in. spotkania i warsztaty prowadzone 
w wybranych amerykańskich firmach przez 
ich przedstawicieli, a także zajęcia na uczelni 
partnerskiej.

progrAm StUdIóW
Uczestnicy studiów MBA biorą udział w zajęciach z różnych 
dziedzin biznesu. Wśród modułów znajdują się:

 rachunkowość zarządcza

 marketing

 ekonomia menedżerska

 prawo w biznesie

 zarządzanie strategiczne

 standardy etyki i odpowiedzialnego biznesu 

 digitalizacja i automatyzacja biznesu

 zarządzanie projektami

 negocjacje w biznesie 

 rozwój osobisty menedżera.
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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 doku-
mentów 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 można dostarczyć:

•	 przez internet za pośrednictwem konta kandydata

•	 osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Programu MBA. 

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.

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

Biuro Programu MBA
Marta Kalaczyńska

Koordynator Programu MBA

al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin 

tel.: 602 646 460 

e-mail: mba@wsb.szczecin.pl

W lipcu 2021 roku nasza uczelnia zmienia 
lokalizację. Aktualny adres będzie można 
sprawdzić na stronie: 
www.studiamba.wsb.pl/kontakt/szczecin. 
Zapraszamy!

OPŁATY
Opłaty za studia MBA:

•	 opłata wpisowa – 300 zł 

•	 czesne 

•	 opłata końcowa – 450 euro.

Studia MBA koncentrują się na przywództwie i biznesie z perspektywy menedżera. Pozwalają 
rozwinąć umiejętności menedżerskie i otwierają możliwości rozwoju zawodowego. Zajęcia 
prowadzone są przez ekspertów i wykładowców mających doświadczenie w branży, dzięki 
czemu program ma duży wymiar praktyczny. Podczas studiów MBA uczestnicy uzyskują  
bardzo dobry przegląd tego, jak działa firma oraz jak skutecznie i efektywnie zarządzać 
różnymi aspektami biznesu, a ponadto uczą się najlepszych praktyk w każdym z przerabianych 
obszarów. Wzajemna wymiana doświadczeń jest niewątpliwie wartością dodaną. Warto 
podkreślić, że Program MBA realizowany jest we współpracy z Franklin University.

Anna Hołubowska
Wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie;  

absolwentka programu Aalto Executive MBA we współpracy z WSB w Poznaniu

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.

Proponujemy dogodny system płatności za studia:

Liczba rat Wysokość 
raty

Całkowite 
czesne

Opłata jednorazowa

2 raty roczne

4 raty semestralne

20 rat zjazdowych

22 350 zł

11 925 zł

6338 zł

1343 zł

22 350 zł

23 850 zł

25 350 zł 

26 850 zł 


