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PODEJMOWAĆ

WYZWANIA,
PRZEKRACZAĆ
OCZEKIWANIA
Kim jest dla Pani lider?
Lider to osoba, która cieszy się zaufaniem podwładnych, ma autorytet i wytycza cele, które
podwładni chcą z nią realizować. Nie boi się wyzwań i nie zawraca sobie głowy tym, na co nie
ma wpływu. Koncentruje swoje wysiłki na tym, co może zmienić. Liderem stajemy się poprzez
podejmowanie wyzwań, które każdorazowo przekraczają oczekiwania innych, i budowanie
zaufania do siebie samego.
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Czy spotkała Pani kogoś takiego w swoim życiu?
Moja droga zawodowa wiodła przez liceum medyczne, Wydział Prawa na Uniwersytecie Śląskim
i WSB we Wrocławiu. Zawsze chciałam pracować z najlepszymi i stałam się częścią zespołu
profesora Religi, z którym pracowałam 10 lat. Przyglądając się jego zaangażowaniu w walkę
o życie pacjenta, widząc na co dzień, z jakim uporem rozwiązuje kolejne problemy i szuka nowych
rozwiązań, wiedziałam, że lepiej nie mogłam trafić. Inspirował i otaczał się ludźmi, dla których
nadzieja umierała ostatnia i którzy poświęcali wiele, aby mu pomagać osiągać cel. Obdarzał nas
ogromnym zaufaniem i nigdy nie rozwiązywał naszych problemów, tylko pytał: „Jak chcesz to
rozwiązać?”. Był szczęśliwy, gdy jego podwładni się rozwijali, uczyli od najlepszych w szpitalach
na całym świecie, gdzie wysyłał swoich pracowników. I choć po tym intensywnym czasie
moje drogi z medycyną się rozeszły, bo skończyłam prawo i chciałam się realizować w innych
dziedzinach, profesor Religa jest dla mnie wzorem lidera, dla którego ludzie zrobią wszystko i nie
pytają za ile.

Co było największym wyzwaniem w Pani karierze?
W pewnym momencie postanowiłam zmienić swoje życie zawodowe. Porzuciłam zawód
pielęgniarki operacyjnej, by zostać prawnikiem. Kosztowało mnie to wiele sił, ale dało mi
odpowiedź na pytania: pytania o to, kim jestem, czy umiem osiągać cel, który sobie wybrałam,
i czy poradzę sobie jednocześnie w kilku rolach – matki, żony, studentki i pracownika.
Osiągnęłam cel nie tylko dzięki mojej determinacji, ale również dzięki wsparciu rodziny,
zmagając się z wyzwaniem po wyzwaniu. Z dzisiejszej perspektywy widzę, że była to ciężka, ale
satysfakcjonująca praca, a ja wciąż jestem ciekawa, czego nauczę się przy kolejnym wyzwaniu.

Anna Farmas
Dyrektor Administracyjny i Pielęgniarstwa, Medinet sp. z o.o. – Dolnośląskie Centrum Chorób Serca
słuchaczka programu MBA w WSB we Wrocławiu

Franklin University – partner merytoryczny
programu MBA
Franklin University to prywatna uczelnia non profit
z siedzibą w Columbus w USA, która od ponad 115 lat
wdraża pionierskie programy skrojone na miarę
oczekiwań ambitnych i zorientowanych na cele
studentów. 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 – są to:
•

zapewnienie wysokiej jakości akademickiej

•

dostęp do różnych form edukacji

•

dopasowywanie się do potrzeb studentów

•

odpowiadanie na zmiany zachodzące
w społeczeństwie, gospodarce i biznesie.

Akredytacje:
•

The Higher Learning Commission

•

International Accreditation Council for Business
Education (IACBE).

COLUMBUS
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
– lider wśród uczelni na Dolnym Śląsku
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Od 20 lat z powodzeniem kształcimy wysokiej klasy
specjalistów i menedżerów. Jesteśmy uznaną marką
nie tylko na dolnośląskim rynku usług edukacyjnych.
W 2006 roku otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie Wydziału
Zamiejscowego w Opolu. W lipcu 2015 roku Wydział
Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we
Wrocławiu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
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Polskojęzyczne studia Master of Business Administration
uruchomiliśmy we Wrocławiu w 2009 roku. W naszej
ofercie jest również anglojęzyczny program Franklin
University MBA. W 2017 roku poszerzyliśmy naszą ofertę
dla menedżerów o dwa nowe programy: Executive MBA
– Project Management (3 semestry) i Executive Program –
Business Trends (2 semestry).

WROCŁAW

Od 2017 roku program MBA realizujemy także w WSB
w Opolu. Oferujemy tam studia MBA w języku polskim
wyłącznie dla grup kierowanych z firm. Zainteresowanych
zachęcamy do kontaktu z doradcą edukacyjnym z WSB
w Opolu.
Od 1 stycznia 2017 roku absolwenci studiów MBA
(po spełnieniu pozostałych wymogów) mogą zasiadać
w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

LIDER RANKINGÓW
W opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na rok
akademicki 2018/2019 Wyższa Szkoła Bankowa we
Wrocławiu to najczęstszy wybór kandydatów, którzy
rozpoczynają studia na uczelniach niepublicznych na
Dolnym Śląsku.
Ranking uczelni niepublicznych
W 2018 roku w ogólnopolskim rankingu niepublicznych
uczelni wyższych miesięcznika „Perspektywy” zajęliśmy
3 miejsce na Dolnym Śląsku.
Wysokie miejsce w rankingu MBA „Perspektyw” (2018)
Nasze programy MBA znalazły się w zestawieniu
najlepszych w Polsce. Anglojęzyczny program Franklin
University MBA w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”
zajął pozycję 12. To najwyżej sklasyfikowany program MBA
na Dolnym Śląsku.

Polskojęzyczny program MBA znalazł się na 23 miejscu.
W towarzyszących rankingowi zestawieniach program
MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu również zajął
dobre pozycje:
•

najlepsze programy w kategorii „Studenci” – 15 miejsce

•

najlepsze programy MBA 2018 w opinii pracodawców –
17 miejsce

•

najlepsze programy w kategorii „Ranga i prestiż” –
18 miejsce.

Uczelnia Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017
Nasza uczelnia znalazła się w pierwszej dziesiątce
w ogólnopolskim rankingu reputacji niepublicznych uczelni
magisterskich, przeprowadzonym przez Fundację na rzecz
reputacji marki „Premium Brand”.
Ambasador Polskiej Gospodarki 2017
Jako uczelnia zostaliśmy także wyróżnieni prestiżowym
tytułem Partnera Firm Zagranicznych przyznanym
w 9. edycji ogólnopolskiego konkursu Ambasador Polskiej
Gospodarki, organizowanego przez Business Centre Club.

Poszczególne elementy układanki, jaką jest każda organizacja, im lepiej do siebie pasują,
tym lepiej współdziałają. Abyśmy mogli sprawnie poruszać się w biznesie i omijać
niepotrzebne ryzyko, musimy mieć wiedzę z takich obszarów, jak rachunkowość,
produkcja, sprzedaż, logistyka, marketing, controlling, podatki i HR. Studia MBA dają mi
możliwość odświeżenia i poszerzenia tej wiedzy. Wykładowcy to praktycy z poczuciem
humoru - dzięki nim nauka jest ciekawa i łatwo przyswajalna. Każdy zjazd to znakomita
okazja do wymiany doświadczeń na linii wykładowca - inni słuchacze i ja.

Krystyna Nowicka-Dukiel
Główna Ksiegowa, Członek Zarządu, Zehnder Polska sp. z o.o.
słuchaczka programu MBA w WSB we Wrocławiu
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Najchętniej wybierana uczelnia

9 na 10 absolwentów
poleciłoby studia w WSB
swoim znajomym.
Źródło: „Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców” przeprowadzone w okresie marzec–czerwiec 2018 roku
przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.

KAŻDY MOŻE
OSIĄGNĄĆ

MISTRZOSTWO
Co to znaczy być liderem?
Myślę, że lidera można znaleźć w każdym z nas. Czy można wyszkolić liderów? Zdecydowanie
tak. Tak samo jak każdy – podkreślam: KAŻDY – może osiągnąć mistrzostwo w sztukach
walki. Jedyna kwestia do rozważenia to pytanie, ile jesteśmy gotowi poświęcić. Bycie liderem to
odpowiedzialność i poświęcenie.
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Czy ma Pan swojego mistrza?
Podążanie za wzorami i kontakt mistrz-uczeń wynika z wielu fascynujących mnie w życiu
dyscyplin. Studia na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk
Pięknych czy już kilkadziesiąt lat uprawiania sztuk walki potwierdzone 4. danem nie byłyby
możliwe bez ogromnej życzliwości i potężnego wsparcia wielu niesamowitych osób. Zarówno
w moim rozwoju artystycznym, zawodowym, biznesowym, jak i w dziedzinach składających
się na swoiste ADHD moich zainteresowań rola mentorów jest absolutnie bezdyskusyjna. To
im zawdzięczam, kim jestem, jak postrzegam otaczającą mnie rzeczywistość, zasady i prawa,
którymi się z życiu kieruję. Mógłbym długo wymieniać i pewnie o bardzo wielu osobach nie
zdołałbym wystarczająco opowiedzieć, ale wszystkim jestem wdzięczny i darzę ich najgłębszym
szacunkiem. Jeśli miałbym wskazać tylko jedną taką postać, która wywarła na mnie największy
wpływ, i której jestem szczególnie zobowiązany za wiedzę, cierpliwość i wsparcie, byłby nią mój
ojciec. Wiele godzin wspólnie spędzonych w pracowni malarstwa bardzo nas zbliżyło! Dzięki
niemu zrozumiałem, że można być megatwardzielem i przy tym bardzo kochać, a nieustępliwość
i kompromis to pojęcia, które się nie tylko nie wykluczają, ale mogą stanowić spójną całość.

Jakie było największe wyzwanie, z jakim musiał Pan się zmierzyć?
W moim przypadku odpowiedź wiąże się z dramatyczną historią. Wiele lat temu uległem
poważnej kontuzji. Prawie trzy lata z krótkimi przerwami spędzone w szpitalach zmieniły mnie.
Dziś postrzegam tamten czas jako najważniejszą lekcję otrzymaną od życia i to w jak najbardziej
pozytywnym znaczeniu. Właśnie wtedy, w najtrudniejszych dla mnie momentach, okazało się,
jak wielu ludzi, moich współpracowników, których zatrudniałem w zespole, często szkoliłem od
podstaw, jest przede wszystkim moimi przyjaciółmi. Był to też czas, który nauczył mnie pokory,
zmusił do zaufania innym, a także pokazał, ile prawdy jest w powiedzeniu: co siejesz, to zbierasz.

Przemysław Wołczuk
CEO w firmie projektowej Hardy Design, doradca i audytor projektów inwestycyjnych na terenie Azji Południowo-Wschodniej
słuchacz programu MBA w WSB we Wrocławiu

ORGANIZACJA
STUDIÓW
S

tudia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we
Wrocławiu trwają 2 lata. Program podzieliliśmy na
moduły tematyczne, które łącznie liczą 364 godziny
obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Program
przewiduje również 64 godziny fakultatywnych zajęć
o różnej tematyce, m.in.: szkolenia tematyczne, kurs
językowy, networking biznesowy. Realizacja całych
studiów gwarantuje zdobycie kompleksowej wiedzy
z zakresu general management, niezbędnej do efektywnego
i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zjazdy
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Zjazdy odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty
i niedziele), zwyczajowo co 2 tygodnie. Zajęcia trwają po
8 godzin dydaktycznych dziennie (8.30-15.30) z przerwami
kawowymi i na lunch. Wszystkie spotkania organizujemy
w komfortowo wyposażonych salach przygotowanych dla
słuchaczy studiów MBA.
Ponadto w ramach programu uczelnia organizuje dwie sesje
wyjazdowe, których wartość merytoryczna wzbogacona jest
o element integracyjny. Takie zjazdy odbywają się na dobry
początek i koniec studiów, a ich koszt pokrywa WSB.

Praktyczność
Przede wszystkim stawiamy na praktyczność studiów.
Współpracujemy z ekspertami cechującymi się
bogatym doświadczeniem, charyzmą oraz praktyką
w wystąpieniach publicznych. Bazujemy na aktualnych
przykładach biznesowych i podążamy za trendami
kreowanymi przez rynek.

Platforma Moodle i Extranet
Słuchacze korzystają z platformy e-learningowej Moodle,
na której znajdują się materiały dydaktyczne, oraz serwisu
internetowego Extranet, gdzie dostępne są m.in. plany zajęć
i informacje o płatnościach.

Zaliczenie studiów
Do ukończenia studiów niezbędne są aktywna praca na
zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych not ze wszystkich
modułów. Program zamykają: symulacja biznesowa,

egzamin końcowy oraz indywidualny projekt biznesowy.
Projekt powinien zawierać opis problemu biznesowego oraz
wskazanie narzędzia do jego rozwiązania na podstawie
realizowanych modułów. Prace oceniają eksperci. Taka
forma zakończenia studiów daje pełen obraz posiadanych
umiejętności i wiedzy studenta.

Dyplom
Absolwenci programu otrzymują dyplom ukończenia
studiów MBA, wystawiony przez WSB we Wrocławiu,
który stanowi potwierdzenie zdobycia kwalifikacji
menedżerskich. Dyplom podpisany jest przez
reprezentantów dwóch uczelni: Rektora WSB we Wrocławiu
oraz Dziekana Franklin University. Słuchacze otrzymują
również państwowe świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych Master of Business Administration.

Dodatkowe możliwości
Seminarium magisterskie
Słuchacze mają możliwość równoległego zdobycia
tytułu magistra na kierunku zarządzanie. Seminarium
magisterskie rozpoczyna się w drugim semestrze nauki
i polega na pracy słuchacza z wybranym promotorem.
Celem tej współpracy jest rozwój naukowy słuchacza,
a jego efektem przygotowanie pracy magisterskiej.
Ostatnim elementem jest przystąpienie słuchacza do
egzaminu magisterskiego.
Szkolenia dodatkowe
Program MBA uzupełniony jest o szkolenia fakultatywne
o różnorodnej tematyce. Szkolenia te prowadzą wybitni
eksperci i uznani trenerzy biznesu, a odbywają się one
w weekendy.
Kurs językowy business skills
Naszych słuchaczy zachęcamy do skorzystania z zajęć,
których ideą jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy
z zakresu prowadzenia prezentacji oraz spotkań
biznesowych w języku angielskim. Kurs organizowany jest
na dwóch poziomach zaawansowania: B1 i B2.

3 filary programu
•

program stworzyliśmy we
współpracy z amerykańskim
partnerem – Franklin University

•

nasi wykładowcy to praktycy
biznesu

•

•

słuchacze studiów, poprzez
aktywne uczestnictwo
w zajęciach, dzielenie się swoimi
doświadczeniami i know-how,
mają realny wpływ na przebieg
zajęć

wykorzystujemy modułowy
system nauczania

•

•

•

organizacja studiów jest oparta
na partnerskim podejściu do
słuchaczy, którzy podczas
całego toku studiów mogą liczyć
na pomoc przydzielonego im
opiekuna grupy
w trakcie zajęć nawiązują się
relacje pomiędzy słuchaczami –
sprzyja temu wymiana wiedzy,
networking, praca w zespołach
projektowych
zajęcia odbywają się
w komfortowych warunkach.

•

•

•

•

Profesjonalny
•

absolwenci zdobywają dyplom
sygnowany przez amerykańskiego
partnera

•

zajęcia prowadzi profesjonalna
kadra wykładowców

•

słuchacze otrzymują profesjonalnie
opracowane materiały
dydaktyczne

•

na studiach ważny jest networking,
dlatego słuchacze współpracują
w grupie profesjonalnych
menedżerów, którzy chcą dzielić
się wiedzą z innymi

•

słuchaczami studiów MBA są
osoby posiadające doświadczenie
zawodowe, dzięki czemu

WSB we Wrocławiu wraz
z Wydziałem Ekonomicznym
w Opolu jest członkiem grupy
Wyższych Szkół Bankowych,
o której sile stanowi 19-letnie

uczestnicy mogą podczas zajęć
dzielić się wiedzą

doświadczenie w prowadzeniu
programów MBA.

oferujemy dodatkowe moduły
językowe (business presentation
lub business meetings)
w formie intensywnych szkoleń
biznesowego języka angielskiego
zajęcia mają angażującą formę:
warsztaty, studia przypadków,
treningi, symulacja biznesowa –
zdobytą wiedzę słuchacze mogą
wykorzystywać na bieżąco
w życiu zawodowym

kontakt z uczelnią jest możliwy
przez całą dobę z dowolnego
miejsca na świecie – dzięki
platformom internetowym
Extranet i Moodle.
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Praktyczny

9

Partnerski

KADRA DYDAKTYCZNA
S

tudia Master of Business Administration kładą
szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania,
dlatego zajęcia prowadzi zespół ekspertów z dużym
doświadczeniem biznesowym. Do kadry dydaktycznej
programu należą m.in.:
prof. Alexander Klarman – prezes Goldratt Institute
(Izrael), lider ruchu zmierzającego do ustanowienia
teorii ograniczeń (ang. TOC – theory of constraints) jako
standardu zarządzania; doktor biofizyki zainteresowany
ewolucją złożonych systemów, strateg i praktyk z dużym
doświadczeniem zawodowym; wdrażał TOC m.in. w takich
światowych korporacjach, jak: Ford, Philips, Intel czy
Microsoft; prowadzi zajęcia z zarządzania projektami
i zarządzania operacjami
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dr Krzysztof Koj – ekonomista, menedżer edukacji,
trener biznesu i konsultant w dziedzinie negocjacji,
obsługi klienta oraz ekonomicznego otoczenia biznesu;
doradca w zakresie taktyk komunikacji, prowadzenia
debat politycznych i wystąpień publicznych; moderator
i facylitator; dziekan chorzowskiego Wydziału Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu; dyrektor akademicki
programu MBA w WSB w Chorzowie; adiunkt we Franklin
University (Columbus, Ohio, USA); wykładowca ekonomii
w programach EMBA i MBA, m.in. w Modern College of
Business and Science (Maskat, Oman); członek Polskiego
Towarzystwa Trenerów Biznesu; honorowy członek
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; komentator
ekonomiczny stacji telewizyjnych i radiowych; na studiach
MBA przekazuje wiedzę z zakresu otoczenia biznesowego
i ekonomicznego

dr Tomasz Kopyściański – adiunkt WSB Wrocław,
specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa;
autor i współautor opracowań biznesowych
podejmowanych we współpracy z instytucjami
finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami
sektora finansów publicznych, dotyczącymi
przeprowadzania audytu finansowego, opracowania
biznesplanów, formułowania długofalowej strategii
rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania; pracownik
kancelarii BSKK – Radcowie Prawni i Adwokaci;
dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych
czasopismach
Wojciech Męciński – praktyk w dziedzinie HRM z 6-letnim
doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi
oraz systemów HR w dużych organizacjach operujących
w międzynarodowym środowisku; coach certyfikowany
przy ICC specjalizujący się w executive i business
coachingu; obecnie wykładowca i opiekun merytoryczny
dzielący się wiedzą i doświadczeniem ze studentami
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; z wykształcenia
prawnik; ma 12-letnie doświadczenie menedżerskie oraz
biznesowe (w tym ukończone studia MBA); prowadzi
zajęcia w ramach modułu HR
Paweł Tkaczyk – marketingowiec, właściciel agencji
marketingowej Midea; jak sam twierdzi – zarabia na życie
opowiadaniem historii; buduje silne marki – pracuje m.in.
z Agorą, Grupą Allegro i wieloma mniejszymi firmami;
doradza start-upom i innym przedsiębiorstwom jako
mentor np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest;
dzieli się wiedzą – prowadzi blog o budowaniu marki,
a także szkolenia z marketingu, brandingu, social mediów;
prowadzi zajęcia z marketingu

Starannie konstruujemy program MBA, aby odpowiadał
wyzwaniom rynku i korespondował z aktualnymi trendami,
a dyplom ukończenia studiów miał swoją wartość. Do naszej kadry
dydaktycznej należą zarówno praktycy, jak i osoby z dorobkiem
akademickim. Słuchacze zdobywają więc wiedzę i umiejętności
menedżerskie na wysokim poziomie. Co więcej, zainteresowanym
słuchaczom oferujemy nie tylko możliwość uzyskania dyplomu MBA,
ale także zdobycia tytułu magistra na kierunku zarządzanie.

dr Joanna Nogieć
Dyrektor Naukowa Programu MBA

Orientation Day (8 godz.)
Zjazd wprowadzający o charakterze informacyjno-integracyjnym. Celem spotkania jest wprowadzenie słuchacza
w proces studiowania na studiach MBA. Odbywa się to poprzez kompleksowe zapoznanie słuchaczy z procesem
dydaktycznym i organizacją roku akademickiego. Część integracyjna ma charakter warsztatowy. Jej rolą jest
przełamanie barier, zbudowanie grupy, tym samym optymalizacja korzyści płynących z networkingu.

MODUŁ: KOMUNIKACJA (48 GODZ.)
Komunikacja menedżerska (16 godz.)

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW

Poznanie samego siebie poprzez zdobycie realistycznego obrazu swojej osobowości w kontekście konkretnych zachowań
pozwala na skuteczniejsze i bardziej świadome kierowanie własnym rozwojem. Wykorzystanie drzemiącego w nas
potencjału zależy przede wszystkim od umiejętności wzajemnego dopasowania zamiarów i konkretnych działań – czyli
naszego zachowania. Wewnętrzne przekonania o tym, jacy jesteśmy i jak się zachowujemy, odbiegają często od tego, jak
jesteśmy postrzegani przez nasze otoczenie. Model osobowości persolog® został stworzony przez prof. Johna G. Geiera
i prof. Dorothy E. Downey, którzy opisali i wyjaśnili zachowania ludzkie w oparciu o cztery typy zachowań: D–I–S oraz
K. Dzięki wykorzystaniu takich narzędzi szkoleniowych można:
• skutecznie poprawić komunikację menedżerską
• pracować nad dopasowaniem swojego zachowania do zamiarów
• zidentyfikować blokady i rozpocząć pracę nad nimi
• przeanalizować swoją rolę w zespołach w celu polepszenia relacji.

Negocjacje w biznesie (16 godz.)
Negocjacje w biznesie to szeroki obszar zagadnień, który można analizować z punktu widzenia teorii interakcji
czy modelu procesu komunikowania. Pojawiają się w tym obszarze takie standardowe zagadnienia, jak wybór
stylów negocjowania, proces i fazy prowadzenia rozmów czy stosowane w ich trakcie chwyty i manipulacje.
W trakcie zajęć wszystkie te zagadnienia omawiane są nie tylko na poziomie wiedzy teoretycznej, nacisk bowiem
położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w licznych grach i ćwiczeniach
negocjacyjnych. Aktywny udział w zajęciach będzie dla uczestników okazją do:
• zrozumienia procesu percepcji partnera, siebie i sytuacji negocjacyjnej
• tworzenia strategii negocjowania oraz planowania zadań negocjacyjnych
• zaznajomienia się z technikami negocjacji
• opanowania umiejętności redukowania napięcia w trakcie rozmów i przełamania impasu, a także radzenia
sobie w sytuacjach kryzysów negocjacyjnych
• diagnozowania swoich osobistych umiejętności i predyspozycji do prowadzenia negocjacji.
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Skuteczny lider to skuteczny mówca. Wystąpienia publiczne, takie jak prezentacje czy krótkie przemówienia przed
grupą, są nieodłącznym elementem środowiska pracy. Każda prezentacja ma wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani
przez grupę, i może pozytywnie bądź negatywnie wpłynąć na naszą karierę. Techniki wystąpień publicznych to system
przygotowywania i przeprowadzania prezentacji bądź przemówienia na dowolny temat. Pozwolą nauczyć, przekonać
lub zainspirować każdą widownię i zbudować autorytet mówcy. Po zakończeniu modułu słuchacz będzie potrafił:
• efektywnie przygotować się do publicznej wypowiedzi
• wzbudzać i utrzymywać zainteresowanie i motywację u widowni oraz wpływać na jej emocje
• świadomie wykorzystywać język ciała podczas prezentacji, by zjednać sobie słuchaczy
• profesjonalnie korzystać z pomocy wizualnych
• przekonać do swoich racji i zainspirować publiczność.

Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Techniki wystąpień publicznych (16 godz.)

Program studiów

MODUŁ: OTOCZENIE BIZNESOWE (52 GODZ.)
Otoczenie prawne (16 godz.)
Zajęcia umożliwiają słuchaczom rozumienie głównych zasad i prawidłowości funkcjonowania biznesu
w otoczeniu prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Słuchacze poznają zasady
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierania i wykonywania umów w obrocie
gospodarczym. Na podstawie zdobytych w trakcie zajęć umiejętności będą mogli samodzielnie wybrać adekwatną
dla danego przypadku formę prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej oraz dokonać analizy stosunków
zobowiązaniowych w obrocie gospodarczym. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili:
• krytycznie oceniać otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje firma
• dokonać krytycznej analizy aktu prawnego powołującego przedsiębiorcę (osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej)
• dokonać analizy praw i obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej
• dokonać prawidłowego wyboru zabezpieczenia konkretnej umowy.

Otoczenie ekonomiczne (16 godz.)
Skuteczne prowadzenie firmy jest uzależnione od prawidłowego zrozumienia czynników mikroi makroekonomicznych. Zajęcia mają na celu kształtowanie u słuchaczy orientacji w zakresie podstawowych
współczesnych ekonomicznych problemów globalnych i ich korelacji z prowadzoną działalnością gospodarczą,
a także umiejętności formułowania samodzielnych opinii na ten temat. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą
potrafili:
• przeprowadzać analizy biznesowe z perspektywy mikroekonomicznej i makroekonomicznej
• zrozumieć współczesne problemy ekonomiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
• analizować i szacować popyt rynku na towary i usługi.

12

Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Ekonomia menedżerska (20 godz.)
Zajęcia obejmują przegląd podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu
analizy ekonomicznej. Na jego podstawie słuchacze będą dokonywać analizy efektywności funkcjonowania firmy.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili:
• przeprowadzać analizy ekonomiczne umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów
• prowadzić szczegółowe analizy konkretnych elementów otoczenia biznesowego w odniesieniu do swojej
organizacji.

MODUŁ: HR (32 GODZ.)
Zarządzanie kapitałem ludzkim (16 godz.)
Najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji są ludzie, którzy swoim osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają
się do osiągnięcia wszystkich założonych przez przedsiębiorstwo celów. Od dobrze funkcjonującego zespołu
pracowników zależy powodzenie organizacji, dla której pracują. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:
• kontrolować główne wskaźniki efektywności organizacji
• wskazywać metody umocnienia kapitału ludzkiego oraz motywacji pracowników w celu zapewnienia sukcesu
firmy
• analizować zasadnicze funkcje human resources oraz ich współdziałanie w ramach organizacji.

Menedżerowie ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za motywowanie pracowników i wskazywanie im drogi
do osiągnięcia długotrwałych sukcesów organizacji. Słuchacze zdobywają wiedzę oraz umiejętności potrzebne
do efektywnego budowania zespołów pracowniczych oraz ich motywowania. Po zakończeniu modułu uczestnicy
będą potrafili:
• zbudować zespół pracowniczy oraz stworzyć dla niego plany rozwojowe
• opracowywać plany zmaksymalizowania potencjału kapitału ludzkiego w organizacji.

MODUŁ: RACHUNKOWOŚĆ (32 GODZ.)
Rachunkowość finansowa (16 godz.)

Program studiów

Budowanie zespołu pracowniczego (16 godz.)

Rachunkowość finansowa jest systemem ewidencji gospodarczej odzwierciedlającym w formie pieniężnej
zjawiska i procesy gospodarcze. Dzięki zapisom księgowym możemy przedstawić sytuację finansową firmy.
Menedżerowie powinni rozumieć koncepcje dotyczące finansów i zarządzania oraz swobodnie je stosować
podczas wykonywania codziennych obowiązków. Podczas realizacji modułu słuchacze poznają podstawowe
aspekty dotyczące rachunkowości finansowej, w tym jej profesjonalną strukturę. Po zakończeniu zajęć będą
potrafili:
• rozróżniać elementy sprawozdania finansowego
• identyfikować zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i analizy sprawozdań finansowych
• sporządzać plany finansowe przedsiębiorstwa.

MODUŁ: MARKETING (32 GODZ.)
Analizy marketingowe (16 godz.)
Przedsiębiorstwa w swoich zasobach, dzięki systemom elektronicznym, gromadzą coraz więcej informacji
o klientach, które mogą wykorzystać do ulepszania oferty. Poprzez szczegółowe badanie zachowań konsumenta
można zaobserwować, w jaki sposób produkt, miejsce, cena oraz promocja tworzą unikalną wartość rynkową.
W ramach zajęć słuchacze zdobywają wiedzę związaną ze stosowaniem modeli i analiz rynku służących lepszemu
poznaniu oczekiwań klientów. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:
• zaprojektować badania o charakterze ilościowym i jakościowym
• dokonać oceny przydatności danych pochodzących ze źródeł wtórnych i pierwotnych
• dokonać analizy zbioru danych i sformułować na ich podstawie rekomendację dla przedsiębiorstwa.
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Rachunkowość zarządcza jest podstawowym systemem informacyjnym. Jej celem jest dostarczanie informacji,
które powinny sprzyjać sprawniejszemu zarządzaniu jednostką gospodarczą. Podczas zajęć omówione zostaną
funkcjonalne aspekty rachunkowości zarządczej, w tym planowanie, podejmowanie decyzji, a także ocena
wyników przedsiębiorstwa. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:
• wykorzystywać informacje pochodzące z ksiąg rachunkowych do podejmowania decyzji zarządczych
• rozróżniać koszty prowadzonej działalności i metody ich analizy
• dokonywać, przy podejmowaniu decyzji z zakresu budżetowania kapitałowego, odpowiednich szacunków
dotyczących przepływów pieniężnych, a także stóp procentowych.

Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Rachunkowość zarządcza (16 godz.)

Program studiów

Kreowanie wizerunku (16 godz.)
Umiejętne kreowanie własnego wizerunku to działanie charakteryzujące nowoczesne przedsiębiorstwo. W tym
celu sięga ono po działania tradycyjne z obszaru public relations, ale także po możliwości, jakie oferują nowe media.
Podczas zajęć słuchacze poznają sposoby tworzenia wizerunku organizacji w otoczeniu biznesowym, a także
zarządzania nim. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:
• dokonać analizy otoczenia swojego biznesu oraz tendencji wpływających na niego
• rozwijać swój wizerunek i dostosowywać go do zmieniającego się rynku oraz wymagań grupy docelowej
• dobrać najlepsze kanały przekazu mające na celu wykreowanie odpowiedniego obrazu przedsiębiorstwa wśród
odbiorców
• generować innowacje w zakresie rozwoju i ulepszania wizerunku firmy.

MODUŁ: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (48 GODZ.)
Zarządzanie operacjami (16 godz.)
Zarządzanie operacyjne jest funkcją odpowiedzialną za wszystkie działania dotyczące wytwarzania produktu, którym
mogą być zarówno dobra, jak i usługi. Słuchacze poznają sposoby zarządzania oraz zdobędą umiejętności związane
z zarządzaniem procesami, które będą miały istotny wpływ na końcowy wynik firmy. Po zakończeniu modułu
uczestnicy:
• będą mieć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie podejmowania strategicznych decyzji w zarządzaniu firmą
• będą znać wybrane sposoby zarządzania procesami i ich aplikowania.
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Zarządzanie projektem (32 godz.)
W większości współczesnych firm, czy to produkcyjnych, czy usługowych, realizowane są projekty, które
mają przyczynić się do realizacji określonych celów przedsiębiorstwa. Ich umiejętne zaplanowanie, a następnie
przeprowadzenie jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Słuchacze poznają metody selekcji, planowania i realizacji
projektów, a także analizowania i ulepszania oraz utrzymywania jakości. Po zakończeniu modułu uczestnicy:
• ukierunkują rozwój zawodowy na programowe i projektowe zarządzanie firmą
• będą znać różne techniki zarządzania projektami
• będą mieć praktyczną wiedzę w zakresie skutecznego wdrażania i stosowania metodyk zarządzania projektami.

MODUŁ: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (48 GODZ.)
Źródła finansowania (16 godz.)
Celem bloku jest omówienie technik i sposobów pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą. W ramach
poruszanych zagadnień szczególną rolę odgrywają przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności związanych
z mechanizmami ekonomicznymi i organizacyjnymi pozyskiwania źródeł finansowania z uwzględnieniem
aktualnych uwarunkowań prawnych. Efektem modułu jest podniesienie kompetencji w zakresie:
• specyfiki źródeł finansowania działalności gospodarczej
• analizy i oceny kosztów pozyskiwania kapitału
• doboru odpowiednich źródeł do projektów biznesowych.

Decyzje finansowe w zakresie inwestycji podejmowane w organizacjach biznesowych przez liderów na
kierowniczych stanowiskach w istotny sposób przekładają się na działanie całego przedsiębiorstwa. Celem
modułu jest przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności przydatnych w analizie i ocenie planowanych oraz
realizowanych projektów inwestycyjnych. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:
• oceniać stopę zwrotu i analizować ryzyko związane z rozwojem przedsiębiorstwa i podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych
• określić wpływ podejmowanych decyzji na wartość firmy.

Studia MBA należą do najbardziej prestiżowych
produktów edukacyjnych oferowanych przez
szkoły wyższe. Z założenia kierowane są do
wymagającego klienta, nastawionego na
wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Oczekuje on
praktycznej wiedzy, znakomitych wykładowców
i profesjonalnej obsługi. Liczy na nawiązanie
pożytecznych kontaktów. Zapraszam do wzięcia
udziału w interaktywnych zajęciach, pełnych
przykładów, dyskusji, zadań i okazji do refleksji.
Zachęcam do dzielenia się doświadczeniami
i wzajemnego inspirowania się.

Krzysztof Koj
Adiunkt we Franklin University, Wykładowca Modern College of
Business and Science (Maskat, Oman)
Trener biznesu

Program studiów

Ocena efektywności inwestycji (16 godz.)

Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Moduł poświęcony jest przekazaniu wiedzy dotyczącej narzędzi umożliwiających ocenę sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa. W ramach zajęć szczególnie istotną kwestią jest rozwój umiejętności wykorzystania poznanych
narzędzi poprzez studia przypadków i analizę rzeczywistych przedsięwzięć biznesowych. Po ukończeniu modułu
słuchacze będą potrafili:
• pozyskiwać informacje finansowe z otoczenia biznesowego
• wykorzystywać narzędzia do oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa
• w sposób praktyczny czytać i wykorzystywać informacje finansowe
• podejmować decyzje przekładające się na wyniki finansowe.
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Analiza wiarygodności finansowej (16 godz.)

Program studiów

MODUŁ: STRATEGIA (32 GODZ.)
Zarządzanie strategiczne (16 godz.)
Podczas realizacji modułu analizie poddane będą czynniki otoczenia i wnętrza organizacji, które sprzyjają
rozwojowi lub go zakłócają, stanowiąc główny problem top managementu w firmach. Po zakończeniu modułu
uczestnicy będą potrafili m.in.:
• przeprowadzić analizę efektywności strategii przyjętej przez organizację
• połączyć instrumenty i koncepcje przedstawione podczas poprzednich modułów przy wykorzystaniu
internetu, opierając się na przeprowadzonej symulacji biznesowej
• przygotowywać prezentacje biznesowe zgodne z najnowszymi trendami.

Symulacyjna gra menedżerska (16 godz.)
W ramach modułu słuchacze biorą udział w grze „Marketplace”, w której ćwiczą podejmowanie decyzji
strategicznych i taktycznych podobnych do tych, jakie muszą zostać podjęte przez zarząd każdej nowo utworzonej
firmy. Największym wyzwaniem w grze – tak jak i w świecie rzeczywistym – jest konieczność ciągłego
dokonywania wielu decyzji strategicznych i taktycznych równocześnie. Nie można odkładać decyzji o kampanii
reklamowej czy rozwoju rynku w czasie podejmowania decyzji o wysokości ceny produktu. Uczestnik staje
przed problemem współzależności różnych wariantów decyzyjnych związanych z daną tematyką, ale również
zależności pomiędzy różnymi obszarami decyzyjnymi.
Procesowi decyzyjnemu zawsze towarzyszy niepewność. Uczestnicy przekonają się jednak, że można zredukować
tę niepewność, opierając swoje decyzje na wynikach decyzji z przeszłości. Mogą potem dokonywać korekt, tak
więc można sobie radzić nawet z wątpliwymi decyzjami (sądy dotyczące przeszłości są o wiele trafniejsze niż
przewidywania).

Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Materiały szkoleniowe dostępne w trakcie zajęć zawierają poglądowe omówienie decyzji, które uczestnik musi
podjąć. Pomagają one zapoznać się z każdym etapem procesu decyzyjnego.

MODUŁ DO WYBORU (16 GODZ.)
Tu decyzję podejmują słuchacze danej edycji. W programie studiów znajdą się te dwa moduły, które zostaną wybrane
większością głosów.

Teoria gier w podejmowaniu decyzji (16 godz.)

Rozwój kompetencji osobistych (16 godz.)
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Zarządzanie biznesem międzynarodowym (16 godz.)

Zawód: menedżer (16 godz.)
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WYŻSZE SZKOŁY BANKOWE –

W KSZTAŁCENIU KADR
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Wyniki te pokazują również, że Wyższa Szkoła Bankowa to marka
niepublicznej uczelni, która cieszy się największym w Polsce
zaufaniem kandydatów.

2000

2001

2002

2003

W ciągu 25 lat istnienia zaufało nam już 325 000 studentów studiów
wyższych, podyplomowych i MBA.

W opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
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 23 000 kandydatów.
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Master of Business
Administration

WROCŁAW

Executive MBA –
Project Management

WROCŁAW
Executive MBA –
Business Trends

2 ZAGRANICZNYCH
PARTNERÓW

OPOLE

Master of Business
Administration

USA

Franklin University

BYDGOSZCZ

CHORZÓW

Master of Business
Administration

GDAŃSK

Master of Business
Administration

GDAŃSK

MBA Leadership

POZNAŃ

Master of Business
Administration
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SIŁA GRUPY WSB

POZNAŃ

Executive Master
of Business Administration

SZCZECIN

Master of Business
Administration

TORUŃ

Master of Business
Administration

WIELKA BRYTANIA
University of Northampton

BIZNES TO

NIE JEST ZAJĘCIE
DLA SAMOTNIKÓW
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Jaką osobą trzeba być w biznesie, żeby osiągnąć sukces?
Gdyby istniała na to recepta, wówczas niewątpliwie pojawiłyby się metody na doprowadzanie cech
składowych takiej recepty do perfekcji i w gospodarce zaroiłoby się od osób odnoszących sukcesy.
Znam wiele osób prowadzących z powodzeniem własne firmy, a każda z nich jest wyposażona
w unikalny zestaw cech. Mimo to pokusiłbym się o wymienienie kilku, które bardzo pomagają,
jak na przykład umiejętność podnoszenia się po porażce. Coraz szybsze tempo zmian w otoczeniu
biznesowym czy nowe technologie co kilka lat wprowadzające rewolucje do całych sektorów
gospodarki powodują, że uniknięcie nieraz poważnych błędów lub po prostu pecha staje się
niemożliwe. Długoterminowy sukces łatwiej jest osiągnąć osobom, które w krótkim czasie po
trudnym doświadczeniu są w stanie odbudować wewnętrzną siłę i wyciągając wnioski zmotywować
się do dalszego działania. Nie mniej istotna może być umiejętność odpowiedniego wyważenia
ryzyka. Ani przesadnie ostrożne, ani też brawurowe decyzje w dłuższej perspektywie nie służą
rozwojowi przedsiębiorstwa. Nie sposób pominąć umiejętności budowania relacji i rozległych sieci
kontaktów. Z całą pewnością rozwój biznesu to nie jest zajęcie dla samotników.

W jaki sposób Pan działa w biznesie?
Głęboko wierzę, że każdy z nas – a w szczególności osoby otoczone dużą grupą współpracowników
czy partnerów biznesowych – ma istotny wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje rynek,
społeczeństwo, jakie zasady są stosowane w codziennej praktyce w firmie, urzędzie, szkole czy
w domu. Najlepiej czuję się w środowisku pozbawionym polityki rozumianej jako działanie dążące
do przezwyciężania sprzeczności interesów za pomocą perswazji, manipulacji czy negocjacji. Staram
się propagować wartości, które budowaniu takiego środowiska sprzyjają. Te wartości to: otwartość
komunikacji, poszanowanie odrębności, samodzielności i prawa do samorealizacji i rozwoju
jednostek, unikanie współzawodnictwa niszczącego partnerstwo czy stawianie zaufania ponad
twardą kontrolę. Mam świadomość, że w naszej polskiej tradycji takie postępowanie w biznesie nie
jest powszechne i daleko nam pod względem poziomu zaufania czy otwartości np. do społeczeństw
skandynawskich. Mimo to wierzę, że tego typu postawy, w miarę rozwoju naszej kultury
i społeczeństwa, będą powszechniejsze i pozwolą coraz większej grupie ludzi osiągać sukcesy,
odnajdywać szczęście i work-life balance.

Ryszard Łach
Cloud Transformation & IT Director, Grupa Unity
słuchacz programu MBA w WSB we Wrocławiu

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 w 12 czerwca oraz 12 września 2019 r.

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 Miami i Waszyngton. Wyjazd jest dodatkowo płatny – więcej
informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA.

Nasi słuchacze mogą brać udział w ciekawych
szkoleniach, które prowadzą doświadczeni
trenerzy. W ubiegłym roku uczestniczyli
w zajęciach „Kryptowaluty” oraz „Zawód
menedżer”.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Study Tour 2018 Miami-Waszyngton-Columbus

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

TEDxWSB
Słuchacze studiów MBA inspirację mogą znaleźć w trakcie
TEDxWSB, czyli lokalnego, niezależnie organizowanego
wydarzenia na licencji TED. To inicjatywa, dzięki której
w setkach miast na świecie fani organizują lokalne eventy,
podczas których wspólnie oglądają TED Talks oraz zapraszają
prelegentów.

Sesja wyjazdowa –
na dobry początek
i koniec
Sesja wyjazdowa, na której
prowadzone są zajęcia z wybranego
modułu i której koszt pokrywa
WSB, to świetna okazja do integracji
słuchaczy oraz nawiązania bliższych
relacji, także biznesowych. W trakcie
studiów słuchacze biorą udział
w dwóch takich wydarzeniach.

Uroczysta
graduacja
Organizujemy uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia
studiów MBA. W uroczystości biorą udział również władze
uczelni i zaproszeni goście. Zgodnie z tradycją akademicką
absolwenci ubrani są w togi i birety. Po graduacji odbywa się
bankiet.
Absolwenci otrzymują dwa dokumenty: świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych oraz dyplom w języku angielskim
sygnowany przez rektorów WSB oraz Franklin University.

Strefa
MBA

Zajęcia prowadzone są w klimatyzowanych
salach, dedykowanych wyłącznie słuchaczom
MBA. Strefa wrocławska składa się z 3 sal
konferencyjnych oraz lobby.

Absolwenci studiów MBA w WSB we Wrocławiu podczas graduacji,
Wrocław, 2018

NETWORKING
Osoby podejmujące studia to reprezentanci różnych branż zajmujący
wysokie stanowiska menedżerskie i zarządcze.
Dotychczasowi absolwenci studiów MBA w WSB we Wrocławiu to
menedżerowie wysokiego szczebla takich firm, jak m.in.:
IBM GSDC, Credit Suisse sp. z o.o., Wabco Polska sp. z o.o.,
LG Electronics Wrocław sp. z o.o., HP Global Business Center sp.
z o.o., Nokia Solutions And Networks sp. z o.o., 3M Poland sp. z o.o.,
Skanska SA, KGHM ZANAM SA.
Niepowtarzalnymi zaletami kształcenia liderów biznesu na studiach
MBA są bezcenne kontakty biznesowe oraz wymiana doświadczeń
między słuchaczami.

ZASADY
REKRUTACJI
Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:
•

dyplom ukończenia studiów wyższych

•

dwuletnie doświadczenie zawodowe (preferowane na
stanowisku kierowniczym).
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Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów, na który
składają się:
Promocje i dodatkowe korzyści:

•

wypełniony online kwestionariusz dostępny na stronie
www.studiamba.wsb.pl

•

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

•

CV

•

list motywacyjny

•

potwierdzenie 2-letniego stażu zawodowego

•

dowód osobisty lub paszport do wglądu w celu weryfikacji
tożsamości i zgodności danych

•

potwierdzenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto:
PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876 (WSB we Wrocławiu)
PKO BP 23 1020 5226 0000 6202 0569 2399 (WSB w Opolu).

•

Termin
zapisu
na studia

Kwota
zniżki

O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych
w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego
oceniane są:
•

rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje
słuchacza do podjęcia studiów

•

list motywacyjny

•

doświadczenie zawodowe.

Opłaty za studia MBA:
•

opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł

•

opłata wpisowa – 300 zł

•

czesne w wysokości 550 USD płatne w jednej lub dwóch ratach

•

czesne płatne w PLN – patrz tabelka obok.

Wpisowe należy wpłacić w ciągu 14 dni od uzyskania
informacji o zakwalifikowaniu się na studia.

•

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

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów
i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.

OPŁATY

dla absolwentów Wyższych Szkół
Bankowych

Kwota
zniżki

26.03-1.07.2019

2.07-15.09.2019

2000 zł

1000 zł

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

Dogodny system płatności
Liczba rat

Wysokość raty

Całkowite czesne

Opłata jednorazowa

29 500 zł

29 500 zł

2 raty roczne

15 250 zł

30 500 zł

4 raty semestralne

7900 zł

31 600 zł

20 rat

1625 zł

32 500 zł

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

Zapraszamy na serwis MBA
WWW.STUDIAMBA.WSB.PL
Wszystkie informacje na temat studiów
Master of Business Administration w WSB w jednym miejscu!

Dorota Otręba
Dyrektor Programu MBA we Wrocławiu

Biuro Programu MBA Wrocław
ul. Fabryczna 29-31 budynek B, pokój 016
53-609 Wrocław
tel.: 71 376 23 75, 71 376 23 92
e-mail: mba@wsb.wroclaw.pl

Doradca edukacyjny
MBA Opole
Agnieszka Sochanik
agnieszka.sochanik@wsb.wroclaw.pl
tel. 696 841 662
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Studia Master of Business Administration w Wyższej
Szkole Bankowej we Wrocławiu to nie tylko siła
wieloletniego doświadczenia, przemyślany program
oraz świetna kadra wykładowców. To także praktyka,
wszechstronna wiedza i orientacja w bieżących
wydarzeniach reprezentowane przez naszych
słuchaczy. Dlatego wymierną korzyścią – oprócz
zdobywanych w trakcie zjazdów kompetencji – jest
wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. To
właśnie stanowi ideę programu Master of Business
Administration.
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Bądź na bieżąco. Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER!

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.

