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Wyższe Szkoły Bankowe
Lider programów MBA w Polsce

ZASADA MAŁYCH
KROKÓW PROWADZI
DO DUŻYCH

EFEKTÓW

Z jakich osiągnięć, dokonań czy efektów jest Pani najbardziej dumna?
Jestem dumna z tego, że na co dzień robię to, co kocham. Wykonywana praca jest
jednocześnie moją pasją, daje mi mnóstwo satysfakcji i spełnienia. Nieruchomości
i piękne wnętrza od zawsze budziły moje zainteresowanie, dlatego szybko
postanowiłam związać się z nimi biznesowo. W efekcie osiągnęłam ważną dla mnie
równowagę.
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Co pomaga w osiąganiu sukcesu?
Brian Tracy powiedział: „Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach.
Twój los zależy od Twoich nawyków”. Zgadzam się z tym w 100%. Budowanie
dobrych nawyków zdecydowanie pomaga. Zasada małych kroków również prowadzi
do dużych efektów. Nie mniej ważne są silna wiara, motywacja oraz determinacja
i konsekwencja w działaniu.

Co Panią motywuje do działania?
Na drodze do sukcesu może stanąć wiele wyzwań. Ważne, by się nie poddawać,
a porażki traktować jak lekcje. Wyciągać wnioski i nie popełniać tych samych błędów
dwa razy. Stawiam sobie coraz to nowsze cele, mniejsze i te większe, strategiczne.
Małe sukcesy przybliżają mnie do osiągnięcia tych większych. Nie lubię stać
w miejscu, a ciekawość i chęć rozwoju są moimi motywatorami. Sukces innych też
jest bardzo motywujący. Warto spotykać się z ludźmi, którzy przeszli długą i zawiłą
drogę, by osiągnąć sukces. Można przeanalizować ich sposób działania, popełnione
przez nich błędy i tym samym ustrzec się przed ich popełnieniem i zaimplementować
niektóre rozwiązania do swojego biznesu. Takie spotkania są bardzo inspirujące
i zdecydowanie dodają skrzydeł. Na studiach EMBA – Business Trends też spotykam
właśnie takich ludzi.

Edyta Kołodziej
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, sektor nieruchomości
słuchaczka studiów Executive MBA – Business Trends

EXECUTIVE MBA –
BUSINESS TRENDS
O PROGRAMIE
Studia Executive MBA – Business Trends powstały we
współpracy z firmą Adventure for Thought leadership
& strategy. Przygotowaliśmy je w oparciu o najnowsze
trendy w biznesie i innowacyjne koncepcje zarządzania.
Studia trwają 1 rok (2 semestry), a zajęcia prowadzimy
w języku polskim. Program składa się z 10 modułów,
a każdy z nich obejmuje 16 godzin zajęć.

DLA KOGO
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Studia przygotowaliśmy dla przedstawicieli wyższej
kadry menedżerskiej, poszukujących inspiracji do
nowoczesnego zarządzania organizacją. Uczestnicy
programu zapoznają się z trendami pojawiającymi się
obecnie na rynkach światowych. Dzięki temu zyskują
świeże spojrzenie na biznes i zarządzanie nim, a także
poznają sposoby na wykorzystanie tych trendów
w swoich organizacjach.

ZASADY ZALICZENIA STUDIÓW
Zaliczenie studiów składa się z dwóch elementów:
testu sprawdzającego wiedzę oraz pracy zaliczeniowej.
Praca zaliczeniowa to opis inspiracji, którą słuchacz
zaczerpnął podczas zajęć i wdrożył do swojego życia
biznesowego. Powinna zawierać opis problemu
biznesowego, zastosowanego narzędzia oraz realnych
lub oczekiwanych rezultatów implementacji. Prace
oceniają eksperci.

DYPLOM MBA
Absolwenci programu otrzymują świadectwo ukończenia
studiów Executive MBA - Business Trends wystawiane
przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu,
dyplom Executive MBA – Business Trends sygnowany
przez Rektora WSB we Wrocławiu oraz certyfikat
potwierdzający kompetencje przywódcze wystawiony
przez AfT leadership & strategy.

Aby kontynuować rozwój, czasem
musimy prawie wszystko zmienić.
Zmienić, bo świat się zmienił, bo
przychodzą nowe technologie i nowe
pokolenia. Jednocześnie jesteśmy
przyzwyczajeni do starego, co
przeszkadza w zmianie. Moduły
Leadership, prowadzone przez trenerów
AfT leadership and strategy, pozwalają
przyjrzeć się naszym kompetencjom w
zakresie zarządzania sobą (moduł SelfLeadership) oraz zarządzania w relacjach
(Co-Leadership), co jest fundamentem
rozwoju zawodowego oraz rozwoju
biznesu na wyższym poziomie. A tego
wymagają od nas dzisiejsze czasy.

Jacek Skrzypczyński
wykładowca programu EMBA – Business Trends
Adventure for Thought leadership and strategy

ATUTY PROGRAMU
•

Partner biznesowy studiów - Adventure for Thought leadership & strategy.

•

Rozwój kompetencji przywódczych, networking.

•

Najwyższej klasy trenerzy, niekonwencjonalne metody szkolenia, m.in. Jacek Skrzypczyński, Elżbieta Krokosz,
Łukasz Wrona, Paweł Tkaczyk.

•

Studia dla kadry menedżerskiej z długoletnim stażem kierowniczym (min. 8 lat), również dla absolwentów MBA.

•

Dyplom Executive MBA - Business Trends wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

•

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

PROGRAM STUDIÓW
EXECUTIVE MBA –
BUSINESS TRENDS
Aby zmiana była możliwa, musimy najpierw
zmienić nasze zakorzenione przekonania i postawy.
Tymczasem otoczenie rzadko daje nam użyteczny
feedback – co jest trudne, spychane jest pod dywan.
Dotyczy to szczególnie wysokich stanowisk. Konie
zachowują się inaczej – otrzymujesz informacje
o swoim podejściu natychmiast, dzięki czemu
możesz szybko zobaczyć, co działa na inne istoty,
a co nie i dlaczego. W ten sposób znajdujemy
świeże perspektywy na wpływanie i zarządzanie
pojedynczymi osobami i całymi zespołami ludzkimi.
Dzięki tej inspiracji menedżerowie otwierają się na
zmiany konieczne do odnoszenia sukcesów.

•

Design Thinking

•

Cyfryzacja biznesu

•

Employer Branding

•

Zarządzanie wartością firmy

•

Umiejętności międzykulturowe

•

Zarządzanie w sytuacji wysokiej
niepewności – podejście teorii ograniczeń

•

Storytelling

•

Zarządzanie talentami

•

Self-Leadership Expedition – sesja
wyjazdowa

Kiedyś wystarczyło, aby temat zarządzania
talentami był w rękach działów human resources.
Dziś już wiadomo, że takie rozwiązanie się
nie sprawdza. Konieczne jest zaangażowanie
najwyższej kadry menedżerskiej. I coraz bardziej
rozumieją to menedżerowie. Słuchacze studiów
Executive MBA - Business Trends za każdym
razem oceniają jakość i przydatność tego
modułu na najwyższym poziomie, gdyż mają
świadomość, że to w ogromnej mierze ich nowa
rola. Wielu z nich decyduje się na zastosowanie
narzędzi do zarządzania talentami, np. „Matrycy
9 pól” do oceny rezultatów i potencjału w swoich
organizacjach i pisanie potem swoich prac
dyplomowych na podstawie tych wdrożeń.
Bardzo dużym atutem tych studiów jest właśnie
praktyczność podejścia we wszystkim, nad czym
pracujemy, i możliwość przekładania tego od razu
na działania we własnej organizacji.

Elżbieta Krokosz
wykładowca programu EMBA – Business Trends
Adventure for Thought leadership & strategy
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Executive Presence Expedition with
Horses – sesja wyjazdowa
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•

BYĆ

ŚWIADOMYM
MENEDŻEREM
Co nazwałaby Pani swoim największym wyzwaniem?
Myślę, że prawdziwym wyzwaniem był dla mnie proces transformacji z pozycji
menedżera do pozycji świadomego menedżera. Tej zmianie towarzyszyło ciągłe uczucie
wychodzenia ze strefy komfortu po to, aby krok po kroku poprawiać lub dostosowywać
do zmieniających się warunków moje umiejętności związane z zarządzaniem ludźmi.
Ten aspekt interesuje mnie w chwili obecnej najbardziej, dlatego o nim wspominam.
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Gdzie szuka Pani inspiracji?
Jest wiele pozycji książkowych oraz osób, które mnie inspirują w tym zakresie.
Natomiast słowa, które mi szczególnie utkwiły w pamięci, wypowiedział jeden
z moich szefów w odniesieniu do mojej ówczesnej pozycji. Brzmiało ono: „Zarządzamy
organizacją, w której pracuje ponad tysiąc osób, co może oznaczać, że fakt, czy nasz
pracownik wychodzi z pracy zadowolony, czy nie, może mieć wpływ na kolejne
2-3 tysiące ludzi. Zastanawiajmy się więc cały czas, w jaki sposób decyzje, które my –
jako menedżerowie – podejmujemy, wpływają na naszych pracowników”. Dlatego
sądzę, że świadomy menedżer powinien przykładać coraz większą wagę do rozwoju
umiejętności miękkich związanych z zarządzaniem ludźmi i ustawicznie nad tym
pracować, szukając kolejnych inspiracji. Właściwym miejscem do rozpoczęcia tego
typu pracy są studia MBA. Tutaj udało mi się odnaleźć sporo wskazówek, jak również
wymienić doświadczenia w tym zakresie z innymi menedżerami.

Dlaczego wybrała Pani akurat program Project Management?
Interesuje mnie temat związany z zarządzaniem projektami. Chciałam porównać
wzorzec prezentowany przez osoby zajmujące się prowadzeniem projektow na co
dzień z moimi doświadczeniami, aby móc wykorzystać tę wiedzę w pracy. Dużą rolę
na studiach MBA odgrywają charyzma i doświadczenie osób prowadzących zajęcia,
ale również nasza własna chęć poszukiwania inspiracji. Niesamowitą wartość dodaną
stanowi możliwość spotkania innych menedżerów i wymiana wiedzy. Okazuje się, że
wszyscy stajemy przed podobnymi wyzwaniami i z podobną pasją oraz wytrwałością
poszukujemy nowych rozwiązań.

Małgorzata Lepak
Controlling Manager, Bosch
absolwentka studiów Executive MBA – Project Management

EXECUTIVE MBA –
PROJECT MANAGEMENT
ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia Executive MBA – Project Management
przygotowaliśmy we współpracy z EY Academy of Business.
Są to 3-semestralne studia w języku polskim. Program
składa się z 14 modułów, w trakcie których słuchacze
zdobywają kompleksową wiedzę w dwóch obszarach:
General Management oraz Project Management. Dwa
pierwsze semestry obejmują zajęcia z 7 bloków ogólnych,
a zajęcia związane z zarządzaniem projektami w trzecim
semestrze prowadzą eksperci z EY Academy of Business.

DLA KOGO
Program adresujemy do menedżerów średniego i wyższego
stopnia mających doświadczenie w pracy z projektami,
PM oraz liderów zespołów projektowych. Dobór
kandydatów pod względem ich kompetencji zapewnia
wysoki poziom kształcenia, a także możliwość omawiania
zaawansowanych problemów oraz intensywnego
networkingu między uczestnikami.
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ZASADY ZALICZENIA STUDIÓW
Zaliczenie studiów odbywa się dwuetapowo. Do
sprawdzenia zdobytej wiedzy z zakresu General
Management służy test przeprowadzany pod koniec
pierwszego roku studiów. Podsumowaniem modułu Project
Management jest indywidualna praca projektowa oceniana
przez trenerów EY Academy of Business. Słuchacze do
napisania pracy zaliczeniowej wykorzystują realne
projekty zaczerpnięte ze swojego doświadczenia. Prace
wymagają obrony podczas egzaminu końcowego.

DYPLOM MBA
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych Executive MBA – Project
Management oraz dyplom Executive MBA – Project
Management. Po zaliczeniu trzeciego semestru,
prowadzonego przez przedstawicieli naszego partnera,
zdobywają również tytuł Certyfikowanego Project
Managera EY Academy of Business.

Moduł zarządzanie projektami prowadzą
trenerzy EY Academy of Business, praktycy
z wieloletnim doświadczeniem trenerskim
oraz biznesowym we wdrażaniu projektów
w środowisku międzynarodowym w firmach
działających w różnych branżach. Program
ma formułę interaktywnego warsztatu.
Część teoretyczna została zminimalizowana
i większość zajęć stanowi praca nad realnymi
projektami uczestników. Słuchacze poznają
również przekrój metodyk zarządzania
projektami, zbiór najlepszych praktyk,
narzędzi i rekomendowanych rozwiązań,
a także dominujące światowe standardy
zarządzania projektami: PMI, Prince2,
CCPM, Agile, Thinking Tools czy rozwiązania
hybrydowe (dedykowane). Absolwenci
tych studiów będą potrafili samodzielnie
zarządzać projektami niezależnie od skali
ich skomplikowania, a gotowe rozwiązania,
wypracowane na zajęciach, będą mogli
wdrożyć w swoich firmach.

Tomasz Wrzesiewski
trener EY Academy of Business

ATUTY PROGRAMU
•

Partner biznesowy studiów – EY Academy of Business.

•

Rozwój umiejętności przywódczych i zarządczych.

•

Nacisk na networking wśród profesjonalistów.

•

Do grona trenerów należą m.in.: dr hab. prof. WSB Mariusz Czekała, Marian Kapuściński, Michał Kisza,
dr Krzysztof Koj, dr Tomasz Kopyściański, Radosław Jacek Miler, Bartosz Stawski, Tomasz Wrzesiewski.

•

Szkolenie w dwóch kluczowych obszarach: General Management i Project Management.

•

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

ORIENTATION DAY

BLOK: STRATEGIA

Zjazd informacyjno–integracyjny

•

Zarządzanie strategiczne

•

Symulacyjna gra menedżerska Marketplace

BLOK: KOMUNIKACJA
•

Komunikacja menedżerska

BLOK: PROJECT MANAGEMENT

•

Techniki wystąpień publicznych

•

Podstawy planowania i harmonogramowania
projektów

BLOK: OTOCZENIE BIZNESOWE

•

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

•

Otoczenie prawne

•

Zarządzanie zespołem projektowym

•

Otoczenie ekonomiczne

•

•

Ekonomia menedżerska

Nadzorowanie realizacji projektu – metoda
łańcucha krytycznego (CCPM)

•

Zarządzanie portfelem projektów

•

Nadzór projektu – metody zwinne

•

Diagnostyka organizacyjna w projekcie –
narzędzia myślowe (Thinking Tools)

BLOK: HR
•

Zarządzanie kapitałem ludzkim

•

Budowanie zespołu pracowniczego

BLOK: MARKETING

MODUŁY DO WYBORU

•

BLOK: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Słuchacze mogą wybrać dwa moduły z poniższych.
W programie studiów znajdą się te moduły, które
zostały wybrane większością głosów.

•

Źródła finansowania

•

Teoria gier w podejmowaniu decyzji

•

Analiza wiarygodności finansowej

•

Rozwój kompetencji osobistych

•

Ocena efektywności inwestycji

•

Zarządzanie biznesem międzynarodowym

•

Zawód: menedżer.
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PROGRAM STUDIÓW EXECUTIVE
MBA – PROJECT MANAGEMENT

MBA Days
W ramach MBA Days dwa razy w roku
organizujemy warsztaty oraz wykłady otwarte.
Jest to okazja, by zobaczyć, jak prowadzimy
zajęcia, porozmawiać z wykładowcami,
opiekunami, a także absolwentami i obecnymi
słuchaczami studiów.
Najbliższe MBA Days odbędą się 12 czerwca oraz
12 września 2019 r.
Szczegóły oraz formularz zapisu znajdują się na
naszej stronie www.studiamba.wsb.pl.

Dodatkowe
szkolenia

Zajęcia
w USA –
dla chętnych

Raz w roku dla słuchaczy programów MBA Wyższych Szkół
Bankowych organizujemy wyjazd do USA z autorskim programem
dostosowanym do profilu studiów MBA. Plan pobytu w Stanach
Zjednoczonych obejmuje m.in. zwiedzanie Franklin University oraz
spotkania i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wybranych
amerykańskich firm. Słuchacze odwiedzają również wybrane
miasta i atrakcyjne obiekty. W 2018 roku na trasie wyjazdu znalazły
się też Miami i Waszyngton. Wyjazd jest dodatkowo płatny – więcej
informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA.

Nasi słuchacze mogą brać udział w ciekawych
szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych
trenerów. W ostatnim czasie realizowane były
zajęcia o następującej tematyce: „Dylematy lidera,
dramaty Szekspira”, public speaking, nowoczesne
zarządzanie zakupami czy psychologia pozytywna
w HR.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Z inicjatywy słuchaczy i absolwentów programu
MBA oraz programu Franklin University MBA
zostało powołane Stowarzyszenie „Klub MBA
Wrocław”. Misją stowarzyszenia jest rozwój
zawodowy jego członków poprzez wymianę
doświadczeń i wiedzy, integrację oraz
upowszechnianie dobrych praktyk.

www.klubmba.wroclaw.pl

Study Tour 2018 Miami-Waszyngton-Columbus

Motywacją do podjęcia
studiów MBA powinna być
chęć osiągnięcia kolejnego
stopnia wtajemniczenia
w obszarze zarządzania.
Odbywa się to poprzez nabycie
nowych kompetencji w trakcie
zajęć oraz networking z innymi
doświadczonymi liderami.
Prezentujemy Państwu studia, które dają takie możliwości. Studia
podlegające ciągłemu doskonaleniu i dostosowywaniu. Studia
praktycznie zorientowane na biznes. Serdecznie zapraszam!

Magdalena Kuriata
Menedżer ds. Produktów Executive
magdalena.kuriata@wsb.wroclaw.pl

ZASADY
REKRUTACJI
Etap 1
Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia
MBA:
ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom
licencjata lub magistra)

•

doświadczenie zawodowe na stanowisku
menedżerskim:
- w przypadku programu Project Management –
3 lata
- w przypadku Business Trends – 8 lat.

Kandydaci, którzy zapiszą się w terminie
26.03-1.07.2019, otrzymają zniżkę 1000 zł.
Kandydaci, którzy zapiszą się w terminie
2.07-15.09.2019, otrzymają zniżkę 500 zł.

Promocje dla absolwentów WSB
Executive MBA – Project Management
Absolwenci WSB, którzy zapiszą się na
studia Executive MBA – Project Management
w terminie od 26.03-15.09.2019, otrzymają
zniżkę 1500 zł w czesnym oraz zostaną
zwolnieni z opłaty wpisowej.

Etap 2
Zebranie kompletu dokumentów
(szczegóły na www.studiamba.wsb.pl).

Executive MBA – Business Trends

Etap 3
Dostarczenie kompletu dokumentów
do Biura Programu MBA i umówienie się na
rozmowę kwalifikacyjną.

Absolwenci WSB, którzy zapiszą się na studia
Executive MBA – Business Trends w terminie
od 26.03-15.09.2019, otrzymają zniżkę 1000 zł
w czesnym oraz zostaną zwolnieni z opłaty
wpisowej.

Executive MBA – Project Management

Executive MBA – Business Trends

Opłaty:

Opłaty:

•

za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł

•

za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł

•

wpisowa: 300 zł

•

wpisowa: 500 zł

•

czesne.

•

czesne.

Proponujemy dogodny system płatności za studia:

Proponujemy dogodny system płatności za studia:

Liczba rat

Wysokość raty

Całkowite czesne

Liczba rat

Wysokość raty

Całkowite czesne

1 rata

23 000 zł

23 000 zł

1 rata

19 000 zł

19 000 zł

3 raty

8000 zł

24 000 zł

2 raty

10 000 zł

20 000 zł

15 rat

1700 zł

25 500 zł

10 rat

2100 zł

21 000 zł

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel.: 602 254 308
e-mail: mba@wsb.wroclaw.pl
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•

Promocje

Więcej informacji na

WWW.STUDIAMBA.WSB.PL

studia mba

Wyższe Szkoły Bankowe
Lider programów MBA w Polsce
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

Druk i oprawa:
VMG Print sp. z o.o.

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

Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności uczelni przedstawiają stan na koniec roku 2018.
Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

