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Wybrałem studia
MBA, ponieważ są
one najwyższą formą
wykształcenia menedżerów.
Program studiów przygotowany
jest z myślą o osobach, które
zajmują kierownicze stanowiska.
Wielu menedżerów odczuwa
brak formalnego wykształcenia
z zakresu finansów, zarządzania
i marketingu, dlatego studia MBA są dla nich, według mojej
opinii, niezbędnym szczeblem w karierze zawodowej.

Łukasz Puto
Słuchacz programu MBA w WSB w Szczecinie

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. Słuchacze 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.

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.
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3 filary programu
Partnerski

Praktyczny

optymalne terminy i czas
zjazdów: średnio raz w miesiącu
(sobota i niedziela), 8 godzin
dydaktycznych dziennie

•

zajęcia prowadzone przez praktyków
biznesu – wiedza, którą można od razu
wykorzystać

•

modułowy system nauczania

•

program współtworzony
z amerykańskim partnerem Franklin University

•

możliwość rozłożenia płatności
w przystępnym systemie ratalnym

•

partner biznesowy: ZPPZ
Lewiatan

•

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

•

partnerskie relacje pomiędzy
słuchaczami: wymiana knowhow, networking, praca
w zespołach projektowych

•

dzielenie się wiedzą pomiędzy
uczestnikami posiadającymi
doświadczenie zawodowe w różnych
branżach

•

opiekun grupy obecny na
każdym zjeździe

•

•

komfortowe warunki w trakcie
zajęć.

•

kontakt z uczelnią 24 godziny na dobę
oraz dostęp do materiałów dydaktycznych
z dowolnego miejsca na świecie dzięki
Extranetowi.

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

•

25 lata obecności na rynku
edukacyjnym oraz 19 lat
doświadczenia w prowadzeniu
programów MBA.

KADRA DYDAKTYCZNA
Dr Rafał Koczkodaj – 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
i członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan;
specjalizuje się w komunikacji, negocjacjach
i zarządzaniu zmianą w organizacji.
Dr Łukasz Kowalik – obecny 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.
Ireneusz Miski – ma ponad 20-letnie doświadczenie
zawodowe zdobyte podczas pracy w firmach
audytorskich, doradczych oraz IT, zarówno na rynku
polskim, jak i międzynarodowym, m.in. w Nowej
Zelandii i USA; obecnie pełni funkcję prezesa
zarządu w Syndicate Technologies, która dostarcza
rozwiązania związane z automatyzacją i digitalizacją
procesów w firmach.

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 posiadających doświadczenie
w branży, dzięki czemu program ma duży wymiar
praktyczny. Podczas studiów MBA słuchacze uzyskują
bardzo dobry przegląd tego, jak działa firma, jak
skutecznie i efektywnie zarządzać różnymi aspektami
biznesu i 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

PROGRAM STUDIÓW
Słuchacze uczestniczą w zajęciach z różnych
dziedzin biznesu. Wśród modułów znajdują się:
rachunkowość menedżerska
marketing
ekonomia
prawo w biznesie
zarządzanie strategiczne
odpowiedzialność społeczna biznesu
zarządzanie w biznesie międzynarodowym
zarządzanie projektami
negocjacje

ZAJĘCIA W USA
Raz w roku słuchacze 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.

rozwój osobisty menedżera.

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.
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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.:

ZASADY
REKRUTACJI

Biuro Programu MBA
al. Wojska Polskiego 128
70-491 Szczecin
tel.: 602 646 460
e-mail: mba@wsb.szczecin.pl

Etap 1
Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:
•

ukończone studia wyższe I lub II stopnia
(dyplom licencjata lub magistra)

•

min. trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Doradca ds. relacji
z klientem biznesowym
Agata Mikutel
tel.: 602 379 473
agata.mikutel@wsb.szczecin.pl

Etap 2
Zebranie kompletu dokumentów
(szczegóły na www.studiamba.wsb.pl).
Etap 3
Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura
Programu MBA lub na spotkanie z doradcą.

Więcej informacji na

WWW.STUDIAMBA.WSB.PL
Promocje:
•

OPŁATY

Termin
zapisu
na studia

Opłaty za studia MBA:
•

opłata wpisowa – 300 zł

•

czesne

•

opłata końcowa – 450 euro.

Kwota
zniżki

Proponujemy dogodny system płatności za studia:
Liczba rat

dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych

Wysokość raty

Całkowite czesne

Opłata jednorazowa

19 850 zł

19 850 zł

2 raty roczne

10 675 zł

21 350 zł

4 raty semestralne

5850 zł

23 400 zł

20 rat zjazdowych

1245 zł

24 900 zł

24 raty miesięczne

1100 zł

26 400 zł

•

26.03.-1.07.2019

2.07.-15.09.2019

3500 zł
+ zwolnienie
z opłaty wpisowej

2500 zł
+ zwolnienie
z opłaty wpisowej

dla absolwentów innych uczelni

Termin
zapisu
na studia

26.03.-1.07.2019

2.07.-15.09.2019

2000 zł

1000 zł

Kwota
zniżki

Powyższe promocje nie łączą się.
Regulamin promocji jest dostępny w Biurze
Programu MBA.

Wybrałam studia MBA, by uczynić kolejny krok w rozwoju osobistym i zawodowym.
Zmiany, jakie zachodzą w obu tych sferach, jednoznacznie wskazały mi kierunek
rozwoju na mojej własnej drodze do celu. Idąc nią, dobieram działania, które dają
określone efekty. Dla mnie rozwój to podejmowanie wyzwań, czasami także tych
trudnych. Odważne działanie sprawia, że znikają ograniczenia i otwierają się nowe
możliwości. Na zajęciach przede wszystkim porządkuję i weryfikuję posiadaną wiedzę.
Nawiązuję także nowe kontakty biznesowe z innymi słuchaczami, mającymi zupełnie
różne od mojego, ale nie mniej ciekawe spojrzenie na wiele obszarów biznesu. Myślę, że
rozmowy z nimi są jednym z najciekawszych elementów na tych studiach.

Renata Crasto
Słuchaczka programu MBA w WSB w Szczecinie

