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WSZYSTKO MOŻNA,

JEŻELI TYLKO
SIĘ CHCE
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 błahego
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.
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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 wykształceni i przygotowani 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 kompetencji miękkich. W zasadzie kończę jedną szkołę, szkolenie lub kurs i zaczynam następną.
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
Słuchacz programu MBA w WSB w Chorzowie

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).

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
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.

przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach, Odznaka Honorowa za Zasługi dla
Województwa Śląskiego.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało
informację o wynikach rekrutacji na studia na rok
akademicki 2019/2020. Dane pokazują, że WSB w Poznaniu
wraz z chorzowskim wydziałem jest najczęściej wybieraną
uczelnią niepubliczną w kraju.
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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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”,

COLUMBUS

CHORZÓW

Partnerstwo biznesowe
J

ako 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 programu MBA są:

Deloitte – marka, pod którą pracują dziesiątki tysięcy
profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na
całym świecie, świadcząc usługi obejmujące m.in. audyt,
consulting, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem,
doradztwo podatkowe, doradztwo prawne.

9 na 10

Radosław Krawczyk
Słuchacz programu MBA w WSB w Chorzowie

9 na 10 absolwentów
poleciłoby studia w WSB
swoim znajomym.

Źródło: badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców, przeprowadzone w okresie
marzec–grudzień 2019 roku przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.
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Autorzy 5 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. Wypracowali własny model przywództwa –
leadership 734 – i transformacji wspierającej technologię
– „Sherlock Waste”. Ponad 14 lat na rynku przyniosło wiele
doświadczeń, ponad 120 transformacji dla usług i ponad
90 dla produkcji.

Studia na WSB polecił mi mój kolega. Był bardzo
zadowolony ze studiów, więc skorzystałem z
jego rady i doświadczeń. Najbardziej interesują
mnie zajęcia z praktykami biznesu, którzy
dzielą się swoimi cennymi doświadczeniami.
Zależy mi także na spotkaniach z osobami
z innych branż, po prostu szeroko pojęty
networking. Chcę poszerzać swoje kompetencje
menedżerskie oraz swoją przewagę
konkurencyjną na rynku pracy.
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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.

Bez ciężkiej
pracy sukces

nie smakuje tak
dobrze

Czy są jakieś autorytety, które są dla Pani szczególnie bliskie?
Myślę, że w tej chwili, na etapie życia, na którym jestem, mentorem jest dla mnie mój szef –
dyrektor działu prawnego. Zawód prawnika, zwłaszcza w branży deweloperskiej, wymaga ode
mnie chłodnego podejścia do wykonywanych obowiązków. Jako kobieta z natury podchodzę
do wyzwań lub pojawiających się problemów znacznie bardziej emocjonalnie niż mężczyźni.
A biorąc pod uwagę, że pracuję w „męskiej branży”, wśród moich współpracowników
przeważają mężczyźni. To nie takie proste i diametralnie różni się od relacji biznesowych, które
mam z kobietami. Na szczęście, dzięki ogromnemu doświadczeniu moich mentorów, nauczyłam
się skutecznie budować oraz utrzymywać relacje z partnerami biznesowymi. Wskazówki, jakie
dostaję każdego dnia, pomagają mi trafnie rozpoznać sytuację i szybko zareagować.

Z jakimi wyzwaniami musi się Pani mierzyć na co dzień?

8

Czy są jakieś słowa lub motto, które dają Pani siłę lub są wskazówką?
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Dużym wyzwaniem było pogodzenie pracy zawodowej i studiów z przygotowaniem się do
Mistrzostw Polski w Kulturystyce i Fitnessie. Reżim dietetyczny i treningowy połączony
z profesjonalnym wykonywaniem obowiązków zawodowych i nauką był dla mnie bardzo
trudny, żeby nie powiedzieć: niemożliwy. Ale oczywiście wszystko jest kwestią determinacji.
A że z natury szukam rozwiązań, a nie wymówek – dałam radę. Po blisko dwóch latach
ćwiczeń i diety udało mi się wystartować w zaplanowanych zawodach. Zajęłam 7 miejsce na
30 w swojej kategorii, skończyłam studia i w tym samym czasie zmieniłam pracę na bardziej
odpowiedzialną. Uważam to za swój duży sukces. Przejście tej trudnej drogi w pewnym sensie
zmieniło mnie i wpłynęło na mój charakter, myślę, że także na życie zawodowe. Sport uczy
dyscypliny, zaangażowania, determinacji oraz myślenia aspiracyjnego. Bez tych cech wiele
rzeczy w mojej karierze po prostu by się nie wydarzyło. Poza tym żaden sukces bez ciężkiej
pracy nie smakuje tak dobrze.

Często powtarzam sobie słowa francuskiego pisarza Alberta Camusa - „Usuń ze swojego
słownika słowo problem i zastąp je słowem wyzwanie. Twoje życie stanie się nagle bardziej
interesujące”. Przypominają mi, że wiara w siebie i własne możliwości może zdziałać cuda,
a uporządkowane relacje ze sobą przekładają się na harmonię relacji z innymi.

Patrycja Lesiak
Słuchaczka programu MBA w WSB w Chorzowie

Organizacja
studiów
Dwie specjalności do wyboru

Zaliczenie

Studia MBA Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
przygotowaliśmy dla kadry kierowniczej i menedżerskiej
oraz właścicieli firm działających w Polsce i na rynkach
międzynarodowych, którzy:

W trakcie trwania studiów słuchacze zaliczają każdy
moduł (o formie zaliczenia decydują wykładowcy; są to
zazwyczaj prace zaliczeniowe lub egzaminy).

•

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.
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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.

Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Metody nauczania
Edukacja kadr menedżerskich ma swoją specyfikę.
Najważniejszy jest aktywny udział słuchaczy 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 słuchacz otrzymuje materiały
dydaktyczne przygotowane przez wykładowców i dostępne
także 24 godziny na dobę w serwisie internetowym
Extranet, dzięki któremu zapewniony jest stały kontakt
z uczelnią. W Extranecie dostępne są również plany zajęć,
informacje o ocenach, terminach zaliczeń i płatnościach.

Dyplom
Absolwenci programów otrzymują dyplom ukończenia
studiów MBA, wystawiony przez Wyższą Szkołę
Bankową w Poznaniu i sygnowany przez Franklin
University. Dyplom podpisują przedstawiciele władz obu
uczelni. Dodatkowo absolwenci otrzymują 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.

Praktyczny:

Profesjonalny:

•

•

•

dyplom studiów MBA sygnowany
jest przez amerykańskiego partnera
studiów

– MBA Project Management

•

profesjonalna kadra wykładowców

•

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

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

•

słuchacze otrzymują profesjonalnie
opracowane materiały dydaktyczne

•

słuchacze studiów MBA to
profesjonaliści, którzy chcą
pogłębiać swoją wiedzę i dzielić się
nią z innymi.

•

•

•

•

słuchacze 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
słuchaczy, 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

– MBA Zarządzanie w biznesie
międzynarodowym

•

program współtworzony jest
z amerykańskim partnerem –
Franklin University
partnerskie relacje istnieją także
pomiędzy słuchaczami: wymiana
wiedzy, networking czy praca
w zespołach projektowych to
tylko niektóre z zalet, jakie ma
wspólne studiowanie w grupie
doświadczonych menedżerów.

dwie specjalności do wyboru

słuchaczami studiów MBA są
osoby posiadające praktykę
zawodową, dzięki czemu
zajęcia są dla uczestników
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 platformie
internetowej Extranet.

studiamba.wsb.pl
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3 filary
programu

kadra dydaktyczna
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 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.

studiamba.wsb.pl
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Dr hab. Marzena Czarnecka – doktor habilitowany nauk
ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego, radca prawny. Autorka ponad 70 artykułów z
zakresu energetyki zarówno krajowych i międzynarodowych.
Adiunkt w Katedrze Prawa UE w Katowicach. Radca prawny,
wspólniczka w kancelarii radców prawnych. Od 1999 roku
związana w branżą energetyczną, wykładowczyni na licznych
uniwersytetach w Europie, w tym na University Saarbrucken
w Niemczech, Uniwersytecie Granada w Hiszpanii.
Wykładowczyni zagadnień z zakresu prawa gospodarczego i
zagadnień cywilnoprawnych oraz prawa europejskiego. Sędzia
Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach.

Dr Borys Budka – radca prawny, dr 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.
Hon. Prof.multi dr dr h.c multi Józef Antoni Haber –
naukowiec, dyplomata, praktyk gospodarczy, specjalista
z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych
i gospodarczych, światowej klasy znawca zagadnień
integracji europejskiej. Jest wykładowcą uczelni krajowych
i zagranicznych, prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania
międzynarodowego, gospodarki światowej oraz polityki
i strategii bezpieczeństwa międzynarodowego. Ze
słuchaczami studiów MBA dzieli się wiedzą o funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
międzynarodowym.

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.

Zajęcia na studiach MBA prowadzę przede wszystkim z myślą
o praktycznych korzyściach, jakie mogą z nich czerpać słuchacze.
Ja sam mam również z tych zajęć dużą satysfakcję. Największy
wpływ ma na to staranny dobór słuchaczy, którzy mają
doświadczenie zawodowe i reprezentują bardzo wysoki poziom
kultury osobistej. To, co mnie przyciąga do WSB, to dbałość
o wysoki poziom przekazywania wiedzy i bardzo dobra
organizacja.

dr Jerzy Kołodziej
Wykładowca programu MBA w WSB w Chorzowie

branży IT, telecom i automotive. Specjalizuje się w zarządzaniu
projektami, programami i portfelami projektów. Na swoim
koncie ma zarówno jedno z pierwszych znaczących wdrożeń
Agile/Scrum w Polsce, jak i implementacje najnowszych
technologii oraz trendów z zarządzania projektami i ludźmi w
dużych organizacjach. Doświadczony mentor i trener.

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 start-upów w PPNT w Gdyni i Starterze w Gdańsku.
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 Uniwersytetu Ekonomicznego
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.

Ilona Stawczyk – wykładowczyni i trenerka; ma certyfikat
Analizy Transakcyjnej „101” i „202” oraz certyfikat
Developmental Transactional Analysis, poświadczający
ukończenie kompleksowego szkolenia z zakresu
organizacyjnej analizy transakcyjnej. Uczestniczyła
w szkoleniach J. Moreau i V. Sichem oraz S. Karpmana.
Członkini Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej
(PTAT) oraz Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
Prowadzi moduł komunikacja i analiza transakcyjna
w biznesie.
Prof. dr hab. Wojciech Czakon – kierownik katedry
zarządzania strategicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
twórca katedry zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu oraz 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. Słuchacze
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
z marketingu, brandingu, social mediów.
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Piotr Hendżak – menedżer z wieloletnim doświadczeniem w

zarządzaniu zasobami ludzkimi; ma doświadczenie
projektowe, doradcze i związane z operacyjnym zarządzaniem
human resources. Obecnie zajmuje się zagadnieniami
rozwoju zawodowego i szkoleń dla pracowników korporacji
z branży energetycznej na poziomie globalnym. Prowadzi
zajęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, bazując na
najnowszych trendach i wiodących praktykach rynkowych.

studiamba.wsb.pl

Aneta Sieńczak – specjalizuje się w międzynarodowym

Program studiów

I ROK STUDIÓW
Moduły realizowane dla obu specjalności:
MBA Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
MBA Project Management
Komunikacja i analiza transakcyjna w biznesie

32 godz.

Budowanie konstruktywnych relacji wewnątrz zespołu to podstawowe zadanie każdego menedżera. Moduł
umożliwia zapoznanie się z różnorodnymi technikami komunikacyjnymi i wpływem komunikacji niewerbalnej
na relacje w biznesie oraz poznanie podstawowych zasad konstruktywnego dialogu. Elementem zajęć są
wybrane modele AT / PAC, Drivery, jako narzędzia pomagające zarządzać relacjami w grupie poprzez większą
samoświadomość i uważność na współpracowników oraz adekwatność w podejmowaniu decyzji. Po ukończeniu
modułu słuchacze będą potrafili:
•

sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik i kanałów komunikacji oraz analizować własne wzory
komunikacyjne

•

budować relacje z zespołem i firmą

•

wskazywać obszary wymagające zmiany, dobierać optymalne rozwiązania i znajdować nowe możliwości
w zakresie budowania prawidłowych relacji międzyludzkich.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

32 godz.

Człowiek, jego kompetencje oraz motywacja do działania to klucz do sukcesu nowoczesnego i dobrze zarządzanego
przedsiębiorstwa. W ramach modułu słuchacze 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 słuchacze 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 wielokulturowości, w celu zapewnienia sukcesu
międzynarodowej firmie.

studiamba.wsb.pl
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Negocjacje międzynarodowe

32 godz.

Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne to podstawowy obszar kompetencji lidera. Moduł umożliwia
słuchaczom zrozumienie natury procesu negocjacyjnego, jego złożoności i wielowymiarowości, włączając w to
aspekty międzykulturowe. W ramach modułu słuchacze 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 słuchacze będą potrafili:
•

prawidłowo dobierać techniki negocjacyjne, odpowiednie do sytuacji, celu negocjacyjnego oraz otoczenia
biznesowego

•

budować zespoły negocjacyjne, wyznaczać role i określać odpowiedzialność poszczególnych jego członków

•

w sposób efektywny wdrażać proces negocjacyjny.

32 godz.

W ramach modułu słuchacze 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. W trakcie zajęć poruszone zostanie zagadnienie zarządzania relacjami z innymi
interesariuszami firmy. Słuchacze 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 słuchacze będą potrafili ocenić mocne i słabe strony procesu zarządzania
relacjami z klientem w danej firmie oraz zaproponować rozwiązania, które te relacje poprawią.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

32 godz.

W ramach modułu słuchacze 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 słuchacze będą potrafili:
•

udzielać rekomendacji wspomagających decyzje zarządcze, podejmowane w obszarze operacyjnym lub
inwestycyjnym

•

identyfikować źródła i czynniki ryzyka przedsiębiorstw.

Zarządzanie strategiczne

Program studiów

Marketing relacji

32 godz.

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.

Zdecydowałam się na studia MBA ze względu na ich ekspercki
poziom i wymianę doświadczeń między wykładowcą
a słuchaczami oraz między samymi słuchaczami. 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 przekazuje, 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
Słuchaczka studiów MBA w WSB w Chorzowie

studiamba.wsb.pl
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Podczas zajęć słuchacze 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 słuchacze będą potrafili:

Program studiów

II ROK STUDIÓW
MBA Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Analiza sprawozdań finansowych

32 godz.

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

wykorzystywać informacje finansowe w procesie podejmowania decyzji zarządczych i strategicznych

•

samodzielnie przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych.

Marketing międzynarodowy

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 słuchacze 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.

Prawo gospodarcze

32 godz.

Na zajęciach prowadzonych w ramach modułu słuchacze 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 słuchacze 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.

studiamba.wsb.pl
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Międzynarodowe rynki finansowe

32 godz.

Moduł porusza zagadnienia dotyczące produktów i instrumentów finansowych dostępnych na rynkach międzynarodowych. W trakcie zajęć słuchacze 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 słuchacze 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.

16 godz.

W ramach modułu uczestnicy zdobędą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii
i zarządzania firmą w kontekście gospodarki globalnej i jej problemów. Słuchacze poznają najważniejsze
aspekty rynków międzynarodowych oraz wpływ czynników ekonomicznych, polityki międzynarodowej
i kwestii wielokulturowości na pozycję przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Po ukończeniu modułu
słuchacze 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.

Zarządzanie projektami

32 godz.

Moduł wprowadza słuchaczy w obszar zarządzania projektami, programami oraz portfelami z perspektywy średniej
i wyższej kadry zarządzającej. Dobór tematów pozwala na przygotowanie słuchaczy 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 słuchacze 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.

Program studiów

Problemy gospodarki globalnej

II ROK STUDIÓW
MBA Project management
Lean leadership 734 i model doskonalenia i zarządzania

32 godz.

Moduł wprowadza słuchaczy w temat lean leadership z perspektywy menedżerów wyższego szczebla. Po ukończeniu
modułu słuchacze:
•

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 rozwiązywania codziennych problemów

•

będą w stanie stworzyć system zespołowy do rozwiązywania trudniejszych problemów za pomocą narzędzi
analitycznych zawartych w koncepcji PDCA.

Moduł wprowadza słuchaczy 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. Słuchacze będą
świadomi, jak ważne jest budowanie środowiska pozwalającego na ciągłe doskonalenie podejścia do zarządzania.
Po ukończeniu modułu słuchacze 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.
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32 godz.
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Strategiczny kontekst portfeli, programów i projektów

Program studiów

Strategia Lean

32 godz.

Na zajęciach słuchacze 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 słuchacze:
•

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

•

odkryją model biznesowy 5 kroków strategii Lean, który przygotowuje całą organizację do wejścia w Lean,
z uwzględnieniem punktu widzenia zarządu

•

opanują umiejętność przejścia przez 5 etapów strategii Lean poprzez eliminację pięciu patologii biznesowych,
powodujących, że klasyczne próby wdrażania Lean w 90% kończą się niepowodzeniem.

Inicjacja oraz planowanie programów i projektów w praktyce

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 słuchacze 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.

Zwinne zarządzanie projektami

16 godz.

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 słuchaczy w podstawowe podejścia i techniki zwinne, ale pokazuje też, w jaki sposób łączyć je
z podejściami tradycyjnymi i skalować na poziom programów. Po ukończeniu modułu słuchacze 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.

Finanse i ryzyko w projektach

32 godz.

studiamba.wsb.pl
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Moduł poświęcony jest dwóm kluczowym, twardym obszarom zarządzania projektem. W obszarze finansów, poza
technikami estymacji kosztów i budżetowania, słuchacze 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 słuchacze
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.

SIŁA GRUPY WSB
13 programów
SZCZECIN

Master of Business
Administration

GDAŃSK

GDAŃSK

Master of Business
Administration

MBA Leadership

Master of Business
Administration

Toruń

WROCŁAW

WROCŁAW

Master of Business
Administration

2 zagranicznych
partnerów

20 lat

doświadczenia
w kształceniu
kadr menedżerskich

Wyższe Szkoły Bankowe –

najczęściej
wybierane
uczelnie
niepubliczne

Master of Business
Administration

Franklin University
Master of Business
Administration

POZNAŃ

Opole

Master of Business
Administration

Master of Business
Administration

WROCŁAW

WROCŁAW

Executive MBA –
Project Management

USA

Executive MBA –
Business Trends

WIELKA BRYTANIA

Franklin University

University of Northampton

2018

2019

2020

2017

2016

2015

2012

2013

2014

2011

2010

2009

2006

2007

2008

2005

2004

2003

2000

2001

2002

W opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
Wyższe Szkoły Bankowe po raz kolejny zajęły czołowe miejsca
w zestawieniu najczęściej wybieranych uczelni na studia I stopnia
i jednolite magisterskie.
Wyniki te pokazują również, że WSB to marka niepublicznej uczelni,
która cieszy się największym w Polsce zaufaniem kandydatów.
W ciągu 26 lat istnienia zaufało nam ponad 350 000 studentów
studiów wyższych, podyplomowych i MBA.
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POZNAŃ

Executive Master
of Business Administration

BYDGOSZCZ

studiamba.wsb.pl

mba

CHORZÓW

Master of Business
Administration

Nie należy
oglądać się na
innych, tylko iść

własną drogą

Czy ma Pani jakieś motto, które jest dla Pani wskazówką?
Bardzo często, szczególnie w chwilach zwątpienia, przypominają mi się słowa Ziga Ziglara –
„Ludzie często powtarzają, że efekty motywacji nie trwają długo. No cóż, podobnie jest z kąpielą
– dlatego zalecamy kąpać się codziennie”. Dla mnie codzienną dawką motywacji są rzeczy
pozornie niemożliwe do zrobienia. Lubię udowadniać, że się da. Oczywiście każdego dnia trafiam
na jakieś przeszkody, czasem okazuje się, że mimo najszczerszych chęci jednak się nie udaje.
Dlatego stawiam sobie tygodniowe cele, do których idę małymi, dokładnie rozpisanymi kroczkami.
Regularnie, codziennie pracuję na sukces. Tabelka z rozpiską „to do / in progress / done!” motywuje
mnie i uspokaja, że idę w dobrą stronę.

Czy w Pani życiu zawodowym był jakiś moment zwrotny?
Kiedyś, w firmie, w której pracowałam (na szczęście dość krótko), miałam stresujące
doświadczenie. Bardzo utrudniano mi wykonywanie obowiązków. Nie poddałam się i mimo braku
pochwał, dobrej energii i wiatru w skrzydłach – dałam radę. Wielką radością i motywacją okazało
się dla mnie to, że wystarczyła mi własna pewność siebie, to, że mogłam polegać na sobie, gdy nie
było nikogo innego. Doszłam do wniosku, że dobry menedżer to taki, który poradzi sobie w każdej
sytuacji, bo efekty zależą tylko od niego. Po prostu nie należy oglądać się na innych, tylko iść
własną drogą, być pewnym własnego zdania. Wprawdzie to, że ostatecznie odniosłam sukces, było
nie lada zaskoczeniem, ale dodało mi odwagi, stało się w pewnym sensie przełomowym momentem.

studiamba.wsb.pl
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Czy spotkała Pani jakiegoś lidera, mistrza lub doradcę na swojej drodze, który stał się
inspiracją?
W trakcie swojej pracy i budowania kariery spotkałam kilku trenerów, coachów, i to znanych.
Żaden do mnie nie trafił, byli po prostu sztuczni. W końcu trafiłam na pewnego człowieka, który
zachwycił mnie swoim nieszablonowym podejściem i konkretnymi pomysłami. Potwierdził
to, w co bardzo wierzę, czyli w bycie autentycznym. Ma opracowaną metodę, „Golden W11”,
z której chętnie korzystam. Jest to autorska metoda jedenastu niewygodnych pytań. Pomaga mi
w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach, w których 5WHY to za mało. Dodatkowo człowiek
ten nie owija w bawełnę tego, co myśli, mówi prosto z mostu, nie daje się wciągać w gierki i ma
określone narzędzia, z pomocą których dociera do celu. To mi się podoba!

Magda Sumera
Słuchaczka programu MBA w WSB w Chorzowie

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 słuchaczami studiów.

Wyjazd do USA –
dla chętnych
Raz w roku dla słuchaczy 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. W zeszłym
roku uczestnicy odwiedzili również Waszyngton i Miami.

Zajęcia z Radosławem Drzewieckim, MBA Day 2019

ZAJĘCIA z VIP-ami
Słuchacze uczestniczą 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 uroczystości 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

Komfortowe
warunki
nauczania
Zajęcia odbywają się w budynku WSB w Chorzowie.
Słuchacze korzystają z sal wyposażonych w nowoczesny
sprzęt multimedialny. Mogą korzystać z komputerów
osobistych, mają też dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

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 słuchaczy oraz
nawiązania bliższych relacji, także biznesowych.

Dodatkowe
szkolenia
Poza programowymi zajęciami nasi słuchacze mogą brać
udział w dwóch dodatkowych szkoleniach prowadzonych
przez doświadczonych trenerów.
Udział w nich jest bezpłatny.

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

Bank Millennium SA

•

ING Services Polska

•

Famur SA

•

Liberty Poland SA

•

Ford Polska sp. z o.o.

•

Oracle Polska sp. z o.o.

•

General Motors Manufacturing
Poland sp. z o.o.

•

SAP Polska

•

Skanska Property Poland

•

Getin Noble Bank

•

TÜV Nord Polska sp. z o.o.

•

Hotele Diament SA

ArcelorMittal

•

Bank BPH SA

•

studiamba.wsb.pl
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Osoby podejmujące studia MBA to reprezentanci różnych branż.
Nasi dotychczasowi absolwenci to menedżerowie wysokiego szczebla
takich firm, jak m.in.:

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

ukończenie studiów wyższych

•

min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest
doświadczenie menedżerskie).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów:
•

pełne CV w języku polskim

•

wypełnione on-line kwestionariusz i podanie
(dostępne na www.studiamba.wsb.pl)

•

dowody: wniesienia opłaty kwalifikacyjnej i opłaty wpisowej
– oba przelewy na konto: 20 1750 1019 0000 0000 2034 2908
Raiffeisen Polbank

•

1 zdjęcie legitymacyjne

•

referencje zawodowe

•

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

•

potwierdzenie min. trzyletniego doświadczenia zawodowego
(zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Promocje:
•

•

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy
kwalifikacyjnej, której celem jest zbadanie doświadczenia
zawodowego kandydata, jego predyspozycji menedżerskich
i motywacji do podjęcia studiów MBA. Rozmowa przeprowadzana
jest przez 3-osobową komisję rekrutacyjną, powołaną przez
dziekana wydziału.

studiamba.wsb.pl
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Opłaty za studia MBA:
•

wpisowe – 300 zł

•

opłata kwalifikacyjna – 200 zł

•

czesne (w tabeli obok)

•

opłata końcowa – 450 euro.

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

Termin
zapisu
na studia

25.03-30.06.
2020

01.07-30.09.
2020

Kwota
zniżki

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

25.03-30.06.
2020

01.07-16.09.
2020

2000 zł

1000 zł

Kwota
zniżki

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

Dogodny system płatności
Liczba rat

Wysokość raty

Całkowite czesne

Opłata jednorazowa

26 250 zł

26 250 zł

2 raty roczne

13 875 zł

27 750 zł

4 raty semestralne

7313 zł

29 250 zł

20 rat zjazdowych

1538 zł

30 750 zł

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

Bardzo ważną częścią mojej pracy są spotkania ze
słuchaczami – 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 słuchacze
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.

Studia Master of Business Administration
to 2 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. Zapraszam do
wybrania WSB w Chorzowie.

Anna Kierzek-Janiak

Zuzanna Łukaszewska-Colik

Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń
WSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Biuro MBA
WSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
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tel.: 32 349 84 77
e-mail: emba@chorzow.wsb.pl

studiamba.wsb.pl

ul. Armii Krajowej 12, 41-506 Chorzów
I piętro

i
Wydawca:
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów
Koncepcja:
Centrum Rozwoju Szkół Wyższych
TEB Akademia sp. z o.o.
Druk i oprawa:
VMG Print sp. z o.o.

Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności uczelni przedstawiają stan na koniec roku 2019.
Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

