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Otaczam się 
ludźmi,  
od których 
mOgę się 
czegOś 
nauczyć
Gdzie szuka Pan inspiracji?

Największą motywacją dla mnie jest praca w dużym, silnym zespole. Inspiruje mnie 
praca z ludźmi i integrowanie ich wokół wspólnego celu. W mojej karierze zawodowej 
były momenty, które sprawiały, że ruszałem do pracy ze zwiększoną mocą. Wiele z tych 
sytuacji było inspirowanych przez ważne – jak się później okazało – osoby na mojej 
drodze rozwoju zawodowego. Generalnie cały czas staram się otaczać ludźmi, od których 
mogę się czegoś nauczyć. Wierzę też, że w biznesie niezbędna jest zmiana – zmiana 
dokonywana mądrze i przy udziale doświadczonych osób.

Czy na studiach MBA taka zmiana jest możliwa? 

Moim zdaniem tak. Wiedzę chcę czerpać nie tylko od wykładowców, trenerów 
i praktyków biznesu, ale również od kolegów i koleżanek ze studiów. Dzielenie się 
wiedzą, wspólne rozwiązywanie problemów czy poznawanie procesu dojścia do sukcesu 
to te czynniki, na których niezmiernie mi zależy. I jak dotąd się nie zawiodłem. To 
dlatego wybrałem WSB – uczelnię działającą lokalnie, ale w dużej, krajowej strukturze, 
pozwalającą budować relacje zarówno lokalne, jak i te międzynarodowe, wynikające 
z partnerstw ze szkołami z zagranicy.  

Michał Pestka
słuchacz studiów MBA w WSB w Gdańsku 

st
ud

ia
m

ba
.w

sb
.p

l  
   

   
 4

 





tHe uniVeRsity OF nORtHamPtOn

University of Northampton
Historia naszego partnera sięga 1924 roku. Obecnie w skład 
uniwersytetu wchodzą cztery wydziały o ściśle określonych 
specjalizacjach: Faculty of Health and Society, Faculty of 
Education and Humanities, Faculty of Arts, Science and 
Technology oraz Faculty of Business and Law, który zajmuje 
się między innymi kształceniem menedżerów. 

Wyróżnienia University of Northampton: 

•	 nadawana przez rząd brytyjski „złota kategoria” 
w rankingu Ramy Doskonałości w Nauczaniu 
(Teaching Excellence Framework) w uznaniu jakości 
kształcenia i warunków studiowania (2017)

•	 Złota Odznaka Przedsiębiorstwa Społecznego (Social 
Enterprise Gold Mark), która stanowi niezależną 
rękojmię, że instytucja ponad wszystko przedkłada 
interes społeczny (2017).

Akredytacje University of Northampton:
•	 Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

•	 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

•	 Chartered Management Institute (CMI)

•	 Chartered Institute of Personnel Development (CIPD). 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Jesteśmy jedną z najstarszych uczelni niepublicznych 
na Pomorzu. Należymy do zespołu dziesięciu Wyższych 
Szkół Bankowych stanowiących największą grupę 
niepublicznych uczelni biznesowych w Polsce. 

Stale rozwijamy ofertę edukacyjną, dzięki czemu w 2010 
roku uruchomiliśmy Wydział Ekonomii i Zarządzania 
w Gdyni, a od roku akademickiego 2011/2012 oferujemy 
renomowane studia MBA. Od 2016 roku jako pierwsza 
uczelnia niepubliczna na Pomorzu mamy uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora nauk o zarządzaniu.

Profesjonalizm poparty faktami
Ranking „Perspektyw” 2019 
Według ogólnopolskiego rankingu niepublicznych uczelni 
magisterskich miesięcznika „Perspektywy” Wyższa Szkoła 
Bankowa w Gdańsku jest numerem 1 na Pomorzu.

gdaŃsK

Wysoką jakość naszych studiów potwierdzają również 
otrzymane akredytacje i wyróżnienia, m.in.:

•	 akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

•	 akredytacja FPAKE (Fundacji Promocji i Akredytacji 
Kierunków Ekonomicznych)

•	 prestiżowy Medal Europejski za kształcenie na studiach 
podyplomowych – komisja weryfikacyjna doceniła 
konkurencyjność, wszechstronność i dostępność studiów 
oraz ich praktyczne walory przydatne na rynku pracy.

W 2017 roku WSB w Gdańsku otrzymała prestiżową 
akredytację International Assembly for Collegiate Business 
Education (IACBE) potwierdzającą jakość kształcenia na 
kierunkach biznesowych.
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W najbliższym roku akademickim rozpoczniemy 
10. edycję studiów MBA w Wyższej Szkole 

Bankowej w Gdańsku. Nasz program ukończyło już 
ponad 280 absolwentów, a obecnie mamy niemal 
90 słuchaczy. Studia cieszą się popularnością i dobrą 
opinią wśród uczestników, którzy podkreślają wysoką 
jakość kształcenia i ukierunkowanie na rozwój 
praktyków biznesu.

Wyróżnienia programu

W rankingu „Perspektyw” w 2018 roku w kategorii  
„Najlepsze programy MBA w Polsce” nasz program MBA 
zajął 16. miejsce. Na pozycję w rankingu wpływ mają 
m.in. cechy merytoryczne programu, jego prestiż, kadra 
dydaktyczna oraz opinia absolwentów.

O PROgRamie

Nasz program MBA to połączenie najnowszej 
wiedzy z praktyką gospodarczą i menedżerską. 
Słuchacze uczą się i wymieniają doświadczeniami 
pod okiem najlepszych wykładowców praktyków. 
Na zajęciach stosujemy skuteczne warsztatowe formy 
dydaktyczne i rozwiązujemy rzeczywiste problemy 
biznesowe. Dzięki temu program co roku cieszy się 
dużą popularnością na rynku oraz wysoką pozycją 
w ogólnopolskich rankingach.

dr Michał Pronobis
Dyrektor Programu MBA

Partnerzy biznesowi
Praktyczna strona nauczania to szczególna wartość 
naszego programu. Jako uczelnia jesteśmy aktywni 
w środowisku biznesowym, dzięki czemu dużą część 
zajęć na studiach prowadzą eksperci z doświadczeniem 
biznesowym. Wyróżnikiem naszego programu MBA 
są wykładowcy, do których należą przedstawiciele 
partnerów biznesowych oraz specjaliści reprezentujący 
środowisko księgowe, wymiar sprawiedliwości czy 
obszar  marketingu.

Współpracujemy również z licznymi firmami, takimi 
jak: Arla Global Financial Services Centre sp. z o.o., 
DCT Gdańsk, Deloitte, Grupa Lotos SA, ING Bank 
Śląski SA, LPP SA, Lufthansa Systems Poland, Morski 
Port Gdańsk SA, PKO BP SA czy Thomson Reuters 
(Markets) Europe SA, co dodatkowo świadczy o silnym 
powiązaniu uczelni ze środowiskiem biznesu. 

MBA Leadership
Od 2019 roku w naszej ofercie znajduje się drugi program 
dla menedżerów - MBA Leadership. To trzysemestralne 
studia, w trakcie których słuchacze rozwijają swoje 
umiejętności przywódcze między innymi pod okiem 
trenerów z Deloitte, Peregrine Leadership Institute oraz 
FRIS® Style Myślenia i Działania.
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Zjazdy
Studia MBA trwają 2 lata. Program obejmuje 22 moduły 
obowiązkowe (w tym moduł wyjazdowy), grę 
menedżerską, dodatkowe moduły i szkolenia do 
wyboru oraz seminarium – łącznie 535 godzin zajęć 
o zróżnicowanej tematyce. Dzięki temu słuchacze poznają 
całość zagadnień niezbędnych do sprawnego zarządzania 
firmą. Zjazdy odbywają się w systemie zaocznym 
w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu. 

Metody nauczania
Na zajęciach wykorzystujemy praktyczne metody 
nauczania. Najważniejszy jednak jest aktywny udział 
słuchaczy w zajęciach. Umożliwiają to ich interaktywne 
formy. Wykłady uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami, 
studiami przypadków, treningami i symulacjami 
biznesowymi, dzięki którym uczestnicy mogą na bieżąco 
weryfikować swoje umiejętności menedżerskie. 

Materiały dydaktyczne
Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane 
przez wykładowców wraz z wykazem zalecanej literatury, 
podanej w sylabusie przedmiotu. Większość tych pozycji 
znajduje się w naszej bibliotece. Ponadto uczestnicy 
w ramach czesnego otrzymują wybrane podręczniki na 
własność. 

Materiały dydaktyczne, a także plany zajęć i informacje 
o płatnościach, znajdują się również w serwisie 
internetowym Extranet, dzięki któremu słuchacze mają 
stały kontakt z uczelnią.

organizacja 
studiów

Our MBA programmes are carefully designed to offer you in-depth knowledge of critical business areas and 
functions. The Master of Business Administration is a globally recognised postgraduate qualification for 
ambitious, motivated graduates. Studying our MBA course will support your career progression by developing 
your critical thinking and research skills which will enhance your business knowledge and understanding. 
The MBA will teach you the theory of effective management practice and equip you with the essential skills, 
confidence and competence to assist you when you venture into your chosen industry. You will learn to think 
laterally, challenge convention and offer informed solutions to business issues. You will gain valuable skills that 
will set you apart from colleagues, allowing you to progress to your full career potential.

Hayley Henderson Msc, Bsc, FHEA
MBA Programme Leader
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Dwie ścieżki językowe do wyboru
Zajęcia prowadzimy w języku polskim według programu 
przygotowanego przez Wyższą Szkołę Bankową 
i zatwierdzonego przez University of Northampton. 
Dzięki temu studia umożliwiają rozwój umiejętności 
menedżerskich również tym osobom, które nie władają 
biegle językiem angielskim.

Kandydaci na studia, którzy dobrze znają język angielski, 
mogą na etapie rekrutacji wybrać ścieżkę polsko-angielską, 
w ramach której 30% programu realizują w języku obcym. 
Część zajęć tej ścieżki  prowadzona jest przez kadrę 
międzynarodową i native speakerów. Są to m.in.:

•	 prof. Simon Burtonshaw-Gunn

•	 dr Diepiriye Kuku-Siemons

•	 dr Olin Oedekoven

•	 dr Xiaoyu Tian

•	 Colin Bladen-Kopacz

•	 Liam Fassam

•	 Tim Peacock

•	 Danny Rukavina.

Dodatkowe szkolenia
Słuchacze mogą uczestniczyć w wybranych 
pełnowymiarowych szkoleniach, które są wliczone 
w cenę studiów. W poprzednich edycjach słuchacze mieli 
możliwość wziąć udział w takich szkoleniach, jak: 

•	 „Prowadzenie rozmów coachingowych” 

•	 „Mentoring – moda czy potrzeba czasu?” 

•	 „Kierowanie zespołem” 

•	 „Komunikacja zarządcza, czyli jak nauczyć się 
komunikować trudne informacje”  

•	 „Metaprogramy”

•	 „Agile w zarządzaniu”

•	 „Design Thinking”.

Mogą również skorzystać z dodatkowo płatnych szkoleń 
oferowanych przez Dział Studiów Podyplomowych 
i Szkoleń, w tym PRINCE2® Foundation. 

Spersonalizowane sesje coachingowe 
Program zawiera elementy coachingu zorientowanego 
na identyfikację indywidualnych potrzeb rozwojowych 
słuchaczy. Pozwala to rozpoznać silne i słabe strony 
warsztatu menedżerskiego uczestników i pracować nad 
jego doskonaleniem.

Zaliczenie
Każdy moduł kończy się zaliczeniem w formie wskazanej 
przez wykładowcę. Najczęściej jest to test lub praca 
projektowa. Warunkiem ukończenia studiów MBA 
jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich modułów oraz 
pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego polegającego 
na obronie projektu. Projekt zaliczeniowy słuchacze piszą 
indywidualnie. 

Dyplom
Absolwenci naszego programu otrzymują prestiżowy 
dyplom ukończenia studiów MBA, z klauzulą gwarancji 
jakości University of Northampton, wystawiony przez 
Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku.

Dyplom podpisują przedstawiciele władz obu uczelni.

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

Na zajęciach o negocjacjach oraz kierowaniu 
i przywództwie porównamy teorię z praktyką. 
W jaki sposób? Na przykładach gier symulacyjnych 
przekonamy się, w jaki sposób posiadana przez 
słuchaczy wiedza teoretyczna przekłada się na 
praktyczne zachowania współczesnych menedżerów. 
Motto tych zajęć brzmi: „Jeśli jedna osoba coś potrafi, 
każdy może się tego nauczyć”. 

Dariusz Rajca
wykładowca programu MBA w WSB w Gdańsku st
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Partnerski
•	 absolwenci zdobywają dyplom 

studiów MBA sygnowany przez 
brytyjskiego partnera 

•	 zajęcia prowadzi profesjonalna 
kadra wykładowców – 
praktyków z doświadczeniem 
międzynarodowym

•	 w ramach studiów organizujemy 
dodatkowe wykłady gości z Polski 
i z zagranicy

•	 prowadzący przekazują  kompletną 
i specjalistyczną wiedzę 

•	 słuchacze dostają profesjonalnie 
opracowane materiały 
dydaktyczne

•	 WSB w Gdańsku jest członkiem 
grupy Wyższych Szkół Bankowych, 
o której sile stanowi 20-letnie 
doświadczenie w prowadzeniu 
programów MBA.

Praktyczny
•	 zajęcia prowadzą praktycy biznesu

•	 wykorzystujemy modułowy system 
nauczania

•	 słuchacze mają możliwość 
doskonalenia business English 
poprzez wybór modułów 
anglojęzycznych

•	 wykorzystujemy interaktywne 
metody nauczania: warsztaty, 
business case’y (w tym także Case 
Studies for Harvard Business School), 
dyskusje panelowe, gry biznesowe 
(menedżerską grę decyzyjną) – 
wiedzę z zajęć słuchacze mogą na 
bieżąco wykorzystywać w życiu 
zawodowym

•	 organizujemy wizyty studyjne 
w firmach

•	 słuchacze mogą konsultować się 
z wykładowcami po godzinach

•	 słuchacze mają całodobowy kontakt 
z uczelnią z dowolnego miejsca 
na świecie – dzięki platformie 
internetowej Extranet.

Profesjonalny
•	 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 podczas całego 
toku studiów mogą liczyć na 
pomoc opiekuna grupy

•	 WSB w Gdańsku jest członkiem 
Business Centre Club, co 
potwierdza zarówno jej biznesowy 
charakter, jak i chęć wspierania 
przedsiębiorczości wśród Polaków 
poprzez edukację

•	 program współtworzymy 
z brytyjskim partnerem – 
University of Northampton.

3 filary 
PROgRamu

st
ud

ia
m

ba
.w

sb
.p

l  
   

   
 1

0 



kadra  
dydaktyczna

Wykładowcy prowadzący zajęcia ze słuchaczami to duża 
siła programu MBA. Są to osoby z bogatym doświadczeniem 
zawodowym, które potrafią przekazać swoją wiedzę 
w ciekawy i skuteczny sposób. Są to m.in.:

prof. nadzw. dr hab. Piotr Wróbel – od kilkunastu 
lat konsultant ds. zarządzania doradzający firmom 
i instytucjom publicznym; specjalizuje się w zagadnieniach 
restrukturyzacji, fuzji i przejęć, kultury organizacji 
oraz komunikacji elektronicznej; prowadzi zajęcia 
z zarządzania zmianą

dr Grzegorz Dzwonnik – prowadził i nadzorował 
kilkadziesiąt projektów i programów strategicznych 
w różnych krajach świata; kieruje wielokulturowymi, 
międzynarodowymi zespołami eksperckimi w ramach 
IPMA International Project Excellence Award; na 
studiach MBA prowadzi zajęcia z zarządzania projektami 
i procesami oraz ekonomii menedżerskiej

dr Tomasz Kalinowski - specjalizuje się w szkoleniach 
z zakresu komunikacji i negocjacji z partnerami 
krajowymi i zagranicznymi, międzynarodowych 
stosunkach gospodarczych oraz w tematyce Niemiec 
jako najważniejszego partnera gospodarczego Polski; 
ma wieloletnie doświadczenie jako dyplomata, radca-
minister, kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady 
RP w Berlinie; prowadzi zajęcia z modułu International 
Economics and Business

dr Mirosław Oczkoś – właściciel firmy doradczo-
szkoleniowej Oczkoś Perfect Image, aktor, reżyser, trener 
i konsultant polityków i menedżerów; współpracuje ze 
stacjami radiowymi i kanałami telewizyjnymi; prowadzi 
zajęcia w ramach modułu: integracja – mechanizmy pracy 
zespołowej

dr Aldona Uziębło – biegły rewident, dyplomowany 
księgowy, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce Oddział w Gdańsku, pracownik naukowo- 
-dydaktyczny Instytutu Prawa, Administracji 
i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy; prowadzi zajęcia ze sprawozdawczości 
i analizy finansowej

Piotr Bucki – od 18 lat pomaga ludziom szlifować 
komunikację w różnych obszarach, bazując na psychologii 
poznawczej, neuronaukach i psycholingwistyce; 
autor książek „Porozmawiajmy o komunikacji”, 
„Złap równowagę” i „Life’s a pitch and then you die”; 
współpracuje z najlepszymi ośrodkami start-upowymi 
w Polsce, m.in. LPNT, Inkubator Starter, GPNT i PPNT, 
a także z największym rządowym programem na świecie 
Start-Up Chile i inkubatorami w Słowenii i Austrii 

Dariusz Rajca – trener, doradca, mediator z ponad 
dwudziestoletnim stażem; w tym czasie przeprowadził 
ponad 1000 szkoleń, w których udział wzięło około 20 000 
uczestników; od 1998 roku prowadzi własną działalność 
doradczo-szkoleniową; słuchacze spotkają się z nim 
na zajęciach z komunikacji i negocjacji w biznesie oraz 
przywództwa i zarządzania

Jacek Sitko – teoretyk i praktyk z zakresu zarządzania 
finansami, ma międzynarodowe uprawnienia z zakresu 
rachunkowości zarządczej oraz krajowe uprawnienia do 
zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa; 
prowadzi zajęcia z zarządzania finansami przedsiębiorstw 
i kontrolingu menedżerskiego

Grzegorz Steinke - Senior Executive Consultant w CTER; 
ma ponad 20 lat doświadczenia w obszarze HR - m.in. 
pracował w zespołach HR po stronie klientów, kierował 
działaniami związanymi z rekrutacją i rozwojem, budował 
wizerunek pracodawcy i pełnił funkcję HR biznes 
partnera; prowadzi zajęcia z modułu zarządzanie zasobami 
ludzkimi.

Informacje o wszystkich wykładowcach można znaleźć na 
www.studiamba.wsb.pl.
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czuć tO,  
cO się RObi

Co Panią motywuje do działania? 

Od początku mojej historii zawodowej motywują mnie ludzie, których 
traktuję nie jako współpracowników, lecz jako partnerów w efektywnym 
działaniu. Od czterech lat mam przyjemność pracować w firmie 
o nowoczesnym podejściu do pracownika. To dzięki zarządzaniu, które jest 
oparte na wiedzy, doświadczeniu, a przede wszystkim na umiejętnościach 
wsłuchiwania się w oczekiwania ludzi mogę wprowadzać zmiany, których, 
jak wiemy, większość osób się boi, gdyż związane są z wyjściem z tzw. strefy 
komfortu. Moją ścieżką zawodową maszeruję już 15 lat… i myślę, że dzięki pasji 
i przede wszystkim ambicji będę nią kroczyć jeszcze przez długi czas. Te dwie 
cechy każą mi pokonywać coraz wyższe poprzeczki zawodowe i prywatne. To 
właśnie dzięki ambicji podejmuję działania w różnych dziedzinach.

Jaki powinien być, Pani zdaniem, skuteczny menedżer? 

Uważam, że to osoba mająca wizję. Mam na myśli wizję swojego życia 
i prywatnego, i zawodowego. Dzięki temu wiem, jakie działania mam 
podejmować, by zrealizować to, co zaplanowałam. Grunt to czuć to, co się robi, 
świadomie podejmować kroki i wierzyć w to, że nasza ścieżka nie zakończy 
się w połowie. Ważne w działaniu są determinacja i walka. Pomagają też dusza 
i charakter sportowca. Dzięki nim, pomimo trudności, udaje mi się udowodnić 
samej sobie, że moja pasja wygra ze wszystkimi przeciwnościami losu. 
I właśnie tym chciałabym zarazić ludzi – pasją, do robienia tego, co się kocha.

Żaneta Wielgosz
HR Business Partner, Vadain sp. z o.o.

słuchaczka studiów MBA w WSB w Gdańsku
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Ochrona własności intelektualnej

Celem modułu jest wyjaśnienie pojęcia własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego. Na zajęciach słuchacze 
zajmują się przejawami naruszania tej własności oraz kategorią dozwolonego użytku. Prowadzący omawia 
również rolę państwa i prawa w ochronie własności intelektualnej, korzyści z zapewnienia skutecznej ochrony 
prawa własności intelektualnej oraz sankcje grożące sprawcy naruszenia  praw właścicielskich w tym obszarze.

PL

PROGRAM STUDIÓW

Ekonomia menedżerska / Business Economics

Rywalizacja rynkowa wymusza na menedżerach doskonalenie szeroko rozumianego warsztatu zawodowego, 
w szczególności wspierającego podejmowanie racjonalnych decyzji. Celem modułu jest rozwinięcie umiejętności 
stosowania narzędzi analizy menedżerskiej w diagnozowaniu problemów ekonomicznych oraz podejmowaniu 
decyzji w warunkach niepewności i przy uwzględnieniu ryzyka. Słuchacze poznają także sposoby określania 
warunków działania rynkowego. Dodatkowym walorem zajęć jest wykorzystanie materiałów pierwotnych 
z macierzystych przedsiębiorstw słuchaczy. Moduł jest realizowany w blokach tematycznych składających się 
z wprowadzenia teoretycznego w formie wykładu oraz analizy sytuacji decyzyjnej, dokonywanej w trakcie pracy 
w grupach, i podsumowującej dyskusji.

PL/EN

Negocjacje i komunikacja w biznesie 

Umiejętności komunikacyjne są podstawowym obszarem kompetencji lidera. Współczesny menedżer 
wykorzystuje je nie tylko w negocjacjach, ale także w całym procesie kierowniczym, czyli planowaniu, 
organizowaniu, nadzorowaniu przebiegu zadań oraz kontroli pracy zespołu. Osobną dziedziną komunikacji 
menedżerskiej są przekonywanie i perswazja – nieodłącznie związane z motywowaniem podwładnych. 
Słuchacze rozwijają m.in. takie umiejętności, jak: praca z trudnymi komunikacyjnie partnerami, obrona przed 
manipulacją, agresją i negatywnym wpływem podczas komunikacji interpersonalnej, a także planowanie rozwoju 
własnych kompetencji komunikacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami firmy. Zajęcia 
mają charakter interaktywnego warsztatu szkoleniowo-rozwojowego. W ich trakcie wykorzystywane są gry 
negocjacyjne, dyskusje moderowane, a także symulacje sytuacji komunikacyjnych. 

PL

Zarządzanie strategiczne

Proces definiowania i redefiniowania strategii przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznie zmieniającego się 
otoczenia i wzrostu konkurencyjności staje się coraz większym wyzwaniem menedżerskim. W trakcie zajęć 
z tego modułu uczestnicy analizują i porównują modele biznesowe. Rozwijają również umiejętności związane 
z identyfikacją i analizą problemów oraz proponowaniem adekwatnych rozwiązań systemowych i operacyjnych 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ukierunkowanych na jego długotrwały i stabilny sukces rynkowy. Zajęcia 
mają formę dyskusji w trakcie sesji wykładowej, podczas której kładziony jest nacisk na wykorzystywanie przez 
słuchaczy wiedzy teoretycznej, własnego doświadczenia oraz informacji dodatkowych do rozwiązania problemów 
strategicznych przedstawionych w omawianym przypadku.

PL

Moduł ma na celu zintegrowanie słuchaczy, nauczenie ich pracy ze sobą, pokazanie sposobów pracy 
i komunikowania się menedżera z otoczeniem. Jego program nastawiony jest na integrację poprzez zabawę. 
Zawiera elementy pracy głosem, mowy ciała, elementy retoryczne i rozróżnianie typów osobowości. Sposoby 
realizacji to gry, symulacje, testy.

PLIntegracja – mechanizmy pracy zespołowej
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Prawo w biznesie

Cykl kształcenia w module ma umożliwić umiejętne poruszanie się menedżera w aspektach społecznych 
występujących tak wewnątrz przedsiębiorstwa, w relacjach pracownik–pracodawca (prawo pracy), jak i w relacjach 
środowiskowych z grupą właścicieli, udziałowców oraz wspólników przedsiębiorstwa (prawo handlowe, gospodarcze). 
Ostatni element modułu związany z prawem finansowym, zwłaszcza prawem podatkowym, daje menedżerowi 
umiejętność poruszania się w sferze praw i obowiązków wynikających ze stosunków publicznoprawnych, takich jak 
postępowanie podatkowe, kontrola skarbowa i kontrola podatkowa. Olbrzymi zakres praw i obowiązków w sferze 
publicznoprawnej pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych sporów z organami publicznoprawnymi. 

PL

Marketing

Celem modułu jest przedstawienie idei marketingu ze strategicznego punktu widzenia. Słuchacze nabywają 
umiejętności z zakresu budowania strategii marketingowej opartej na wyróżnikach i przewagach konkurencyjnych. 
Zapoznają się z pojęciem zarządzania strategicznego według M. Portera, założeniami „marketingu wojującego” 
według J. Trouta, a także koncepcją marketingu 5 zmysłów. Moduł dostarcza wiedzę na temat zasad funkcjonowania 
globalnej konkurencji, istoty zarządzania marką, planowania komunikacji marketingowej oraz oceny tego 
planu i poszczególnych jego elementów. Rozwija kompetencje słuchaczy m.in. w zakresie wyznaczania celów 
strategicznych i operacyjnych, projektowania struktury produktów, wyznaczania cen i efektywnego stosowania 
promocji cenowych czy planowania komunikacji marketingowej. Dyskusje, warsztaty, ćwiczenia i analiza 
przypadków pozwalają na praktyczne wykorzystanie przez uczestników wiedzy zdobytej podczas zajęć.

PL/EN

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi polega na stosowaniu technik, procedur i rozwiązań organizacyjnych, dzięki 
którym potencjał, jakim dysponują pracownicy, może zostać skutecznie wykorzystany. Nie jest ono wyłącznie 
domeną specjalistów od spraw personalnych. Każdy menedżer ma bezpośredni kontakt z tą problematyką 
w codziennej praktyce zarządzania. Stawiane są przed nim najrozmaitsze zadania związane z zarządzaniem 
ludźmi, musi więc mieć w jakimś stopniu kompetencje specjalisty w tej dziedzinie. Celem zajęć jest przekazanie 
ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapoznanie słuchaczy z możliwościami stosowania 
tej wiedzy w praktyce zarządzania firmą.

PL

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Skuteczny menedżer nie musi być specjalistą z rachunkowości, ale powinien ją znać na takim poziomie, aby móc 
prawidłowo określić swoje potrzeby informacyjne oraz właściwie zinterpretować otrzymane dane. Moduł pozwala 
zdobyć kluczowe umiejętności związane z elementami rachunkowości zarządczej oraz interpretacją sprawozdań. 
Uczestnicy poznają elementy sprawozdania finansowego i zasady jego konstrukcji. Rozwijają kompetencje 
w obszarze oceny wskaźnikowej kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz sprawności funkcjonowania systemu 
rachunkowości w przedsiębiorstwie. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, a ćwiczenia i materiały ze 
studiów przypadków pochodzących z sektora prywatnego dają możliwość eksperymentowania i zastanowienia się 
nad zastosowaniem różnych teorii i rozwiązań w praktyce.

PL

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Moduł umożliwia poznanie podstawowych narzędzi i metod wykorzystywanych w obszarze zarządzania 
finansami oraz zrozumienie współzależności wszystkich procesów finansowych realizowanych przez 
przedsiębiorstwo. W trakcie zajęć słuchacze zdobywają wiedzę na temat wpływu otoczenia finansowego na 
organizację i proces podejmowania decyzji. Poznają związki między zarządzaniem finansami przedsiębiorstw 
a rachunkowością finansową i zarządczą, a także wzajemne wpływy różnych elementów operacji finansowych 
zachodzących w przedsiębiorstwie. Efektem jest nabycie umiejętności identyfikowania problemów zarządzania 
finansami przedsiębiorstw i stosowania odpowiednich metod wymaganych w celu podjęcia decyzji lub 
zminimalizowania ryzyka w analizowanym obszarze. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów.

PL
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Od sprawnego osiągania celów strategicznych organizacji oraz celów projektów biznesowych zależy los każdego 
przedsiębiorstwa. Skuteczne zarządzanie projektami wymaga od ich kierowników konkretnych umiejętności, 
wsparcia menedżerów najwyższego szczebla oraz odpowiedniej kultury w organizacji. Moduł określa sposoby 
zarządzania procesami i projektami. Uczestnicy zdobywają m.in. umiejętność: rozpoznawania potrzeb organizacji 
w orientacji na projekty, programy i portfele, definiowania celów projektów i programów czy ustalania kryteriów 
ich oceny. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Po każdym bloku tematycznym 
odbywa się dyskusja, podczas której uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami.

PL/EN

Biznes międzynarodowy / International Business

W ramach modułu słuchacze zdobywają wiedzę oraz kompetencje miękkie przydatne do efektywnego funkcjonowania 
polskiej firmy na rynku międzynarodowym. Przedmiot odpowiada na zapotrzebowanie ze strony pracowników, którzy 
w coraz szerszym zakresie zajmują się współpracą zagraniczną. Dotyczy to zarówno handlu zagranicznego, inwestycji 
bezpośrednich za granicą, jak i pracy w firmach z udziałem kapitału zagranicznego. Przedmiot jest podzielony na dwie 
części obejmujące miękkie aspekty biznesu międzynarodowego (etykieta w kontaktach międzynarodowych) oraz 
twarde fakty na temat otoczenia biznesowego polskiej gospodarki w całości oraz poszczególnych przedsiębiorstw. 

PL/EN

Społeczna odpowiedzialność biznesu / Corporate Social Responsibility

Menedżer jest nie tylko graczem rynkowym, ale także aktywnym uczestnikiem kultury. Wybory i działalność 
gospodarcza determinowane są dobrami niewidzialnymi: wartościami, normami moralnymi, tradycją, obyczajem, 
zasadami i regułami. Celem zajęć jest ukazanie wartości i zasad etycznych, które mają wpływ na kształtowanie 
stosunków pracy i metod zarządzania. Poruszana tematyka dotyczy m.in. etycznych problemów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, idei społecznej odpowiedzialności biznesu czy zawodowych kodeksów etycznych. Słuchacze 
rozwijają umiejętności diagnozowania konfliktów wartości oraz analizowania symptomów, przyczyn i przebiegu 
konkretnych napięć pojawiających się w środowisku pracy. Zajęcia są realizowane w formie wykładów i ćwiczeń.

PL/EN

Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Pierwszym krokiem 
słuchaczy MBA w WSB jest sesja integracyjna, a w zasadzie – mówiąc 
precyzyjnie – integracyjno-poznawcza. To okazja do zapoznania się 
zarówno z pozostałymi słuchaczami tego elitarnego kierunku, jak 
i poznania lepiej samego siebie. Poza dobrą zabawą, każdy słuchacz 
otrzymuje pakiet menedżera, w którym znajdują się wskazówki, jak 
lepiej mówić, jak odczytywać mowę ciała (swoją i innych) oraz jak 
lepiej wywierać wpływ na innych. Żeby się o tym przekonać i tego 
doświadczyć, trzeba rozpocząć studia MBA w WSB. Bo przecież 
chodzi o to, by w życiu nie mieć wymówek, tylko wyniki. Serdecznie 
zapraszam i czekam na spotkanie.

dr Mirosław Oczkoś 
wykładowca programu MBA w WSB w Gdańskust
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Kompetentny menedżer potrafi poprawnie sformułować zakres niezbędnego wsparcia, jakiego oczekuje od 
kontrolingu, oraz wie, jak zweryfikować i zinterpretować otrzymaną informację zarządczą. Celem zajęć jest 
zapoznanie słuchaczy z tematyką kontrolingu i metodami praktycznego wykorzystania jego narzędzi. Zajęcia, 
oprócz prezentacji części teoretycznej, koncentrują się na omawianiu studiów przypadków opisujących problemy 
decyzyjne występujące w różnych obszarach działalności spółek.

PL

Kierowanie zespołem i przywództwo 

Budowanie zespołu, planowanie jego pracy, nadzorowanie realizacji zadań, motywowanie, rozwiązywanie 
konfliktów, negocjacje i mediacje to tylko niektóre z zadań, które realizuje menedżer w swej codziennej pracy. 
W trakcie modułu uczestnicy poznają od strony praktycznej najważniejsze koncepcje związane z kierowaniem 
zespołem w organizacji biznesowej i instytucjonalnej. Odkrywają również, jak oddziałują na współpracowników, 
oraz zyskują umiejętności wspierające budowanie przywództwa. Rozwijają zdolność niestandardowego radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach zespołowych oraz umiejętność planowania rozwoju własnych kompetencji 
kierowniczych zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami firmy. Zajęcia mają charakter 
interaktywnego warsztatu szkoleniowo-rozwojowego, w czasie którego słuchacze dokonują analizy wybranych 
przypadków, a także uczestniczą w symulacjach działań kierowniczych i dyskusjach.

PL

Zarządzanie zmianą 

Warunkiem osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu zmian w organizacji jest zmiana postępowania ludzi. 
Przeprowadzenie pracowników przez ten proces staje się więc jedną z podstawowych kompetencji współczesnego 
menedżera. W trakcie modułu słuchacze poznają najlepsze praktyki w zarządzaniu różnymi kategoriami zmian. 
Zajęcia mają charakter warsztatowy z wykorzystaniem pracy indywidualnej i zespołowej oraz analizy studiów 
przypadków.

PL

Wycena i zarządzanie wartością firmy / Value-based Management

Głównym celem działania przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości w długim okresie, a nie generowanie zysków 
w krótkim czasie. Zarządzanie wartością firmy i umiejętne jej budowanie to kluczowe na poziomie strategicznym 
wyzwania dla kadry menedżerskiej. Moduł podzielony jest na dwie części: metody wyceny oraz zarządzanie 
wartością firmy. 

PL/EN

E-biznes / E-business

Celem modułu jest przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania w obszarze e-commerce i na szeroko 
pojętym rynku e-produktów i e-usług. Słuchacze rozwijają szereg umiejętności - od tworzenia wartości, przez 
zarządzanie projektem, aż po e-marketing. Zyskują również umiejętności umożliwiające stworzenie od podstaw 
własnego e-biznesu.

PL/EN

Zarządzanie kryzysowe w biznesie

Podstawowym celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy umiejętności rozpoznawania sytuacji kryzysowych 
i reagowania na nie we właściwy sposób, z wykorzystaniem podstawowych zasad i narzędzi skutecznego 
zarządzania kryzysami w organizacjach gospodarczych. Zajęcia mają formę warsztatową.
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DODATKOWE MODUły DO WyBORU (2 Z 4)

Na II roku studiów słuchacze przygotowują prace dyplomowe o charakterze projektowym, rozwiązujące konkretne 
problemy ze sfery zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją, w których pracują, którymi zarządzają lub 
zamierzają zarządzać. Do zaproponowanej przez słuchaczy tematyki pracy dobierany jest odpowiedni promotor 
mający wiedzę i doświadczenie praktyczne w danej dziedzinie.

SEMINARIUM DyPLOMOWE

MENEDŻERSKA GRA DECyZyjNA

W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi i wskaźników 
opracowywania, wdrażania i kontroli strategii przedsiębiorstw. Szczególny nacisk jest położony na zilustrowanie 
relacji pomiędzy decyzjami marketingowymi a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. 

Design Thinking lub  
Ocena ryzyka upadłości kontrahenta PL

Systemy informatyczne w biznesie lub  
Start-upy – strategie rozwoju PL

Wystąpienia publiczne

W trakcie modułu słuchacze dowiadują się, jak przygotować profesjonalną prezentację biznesową, jak pracować 
nad charyzmą oraz jak zdobyć i utrzymać uwagę odbiorców. Zajęcia mają formę warsztatu. 

PL

Coaching menedżerski i doskonalenie indywidualnych 
kompetencji przywódczych

Uczestnicy kursu zdobywają umiejętność stosowania metody coachingowej w praktyce biznesowej. Poznają strukturę 
sesji, podstawy teoretyczne oraz narzędzia przydatne w stosowaniu metody przez menedżera. Dodatkowo, w mniejszych 
grupach, biorą udział w przykładowych sesjach coachingu grupowego zorientowanego na pracę nad własnym warsztatem 
menedżerskim oraz rozwój indywidualnych kompetencji przywódczych. 

PL

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

W trakcie modułu uczestnicy poszerzają umiejętności dokonywania analizy i interpretacji zjawisk zachodzących 
na rynkach finansowych oraz oceny atrakcyjności warunków pozyskania kapitału pochodzącego z różnych źródeł 
finansowania. Pracują nad podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, zyskują narzędzia umożliwiające wybór 
odpowiedniej strategii zabezpieczającej przed ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Zajęcia są realizowane 
w formie wykładowo-warsztatowej. 
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14 PROGRAMÓW 

MBA

2 ZAGRANICZNyCH 
PARTNERÓW WIELKA BRYTANIA

University of Northampton
USA

Franklin University

siŁa gRuPy Wsb

WROCŁAW
Master of Business  

Administration

SZCZECIN
Master of Business 

Administration

WARSZAWA
Master of Business 

Administration

TORUń
Master of Business  

Administration

OPOLE
Master of Business  

Administration

WROCŁAW
Franklin University  
Master of Business  

Administration

WROCŁAW
Executive MBA – 

Project Management

WROCŁAW
Executive MBA – 
Business Trends

GDAńSK
Master of Business  

Administration

GDAńSK
MBA Leadership

CHORZÓW
Master of Business  

Administration

POZNAń
Executive Master  

of Business Administration

POZNAń
Master of Business  

Administration

BYDGOSZCZ
Master of Business  

Administration

WyŻSZE SZKOły BANKOWE – 

NAjCZęśCIEj 
WyBIERANE  
UCZELNIE  
NIEPUBLICZNE 

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 studiach 
I stopnia i jednolitych magisterskich. W tym roku na ten typ studiów 
w WSB zdecydowało się ponad 25 000 kandydatów. 

Wyniki te pokazują również, że WSB to marka niepublicznej uczelni, 
która cieszy się największym w Polsce zaufaniem kandydatów. 

W ciągu ponad 25 lat istnienia zaufało nam 350 000 studentów 
studiów wyższych, podyplomowych i MBA.

20 LAT  
DOśWIADCZENIA
W KSZTAłCENIU  
KADR MENEDŻERSKICH 2000

2006

2012

2018

2001

2007

2013

2019

2002

2008

2014

2020

2003

2009

2015

2004

2010

2016

2005

2011

2017
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Jakie było największe wyzwanie, z jakim musiał Pan się zmierzyć? 

Kilka lat temu musiałem „pozbierać się” po efektach bardzo dużej zmiany w życiu. Z przyczyn 
zewnętrznych musiałem zamknąć grupę własnych przedsiębiorstw. Teraz wspominam tę 
sytuację, która wtedy wydawała się etapem nie do przejścia, jako bolesną, aczkolwiek bardzo 
cenną lekcję. Największym wyzwaniem jest odnaleźć się w nowej rzeczywistości, kompletnie 
różnej od tej, do której przywykliśmy. Co oczywiste, im mniej korzystna jest ta zmiana, tym 
trudniej się do niej zaadaptować. Z pewnością takim właśnie momentem jest nagły zwrot akcji 
w życiu zawodowym. Jednak w każdej sytuacji możemy nadal podejmować decyzje, a od ich 
trafności zależy, jak bardzo wykreujemy swoje ja i otoczenie, w którym przebywamy. 

Jakie cechy są najważniejsze w biznesie? 

Staram się operować faktami, działać transparentnie i szukać płaszczyzn porozumienia. 
Szanuję współpracowników niezależnie od ich roli w hierarchii organizacji. Patrzę 
obiektywnie na działania swoje i innych, po czym wyciągam wnioski na przyszłość. Uważam, 
że każdy ma prawo się pomylić, natomiast popełnianie tego samego błędu kilka razy traktuję 
jako brak profesjonalizmu bądź chęci dokształcenia się. Najcenniejsza zasada w mojej opinii to: 
„Lepiej być głupim wśród mędrców niż mędrcem wśród głupich”.

Czy ma Pan motto, którym się Pan kieruje? 

„Każda decyzja będzie lepsza niż żadna”. Nie traktuję tej frazy jako wytłumaczenia po 
podjęciu złej decyzji. Często trzeba działać bez kompletu danych i w niekomfortowych 
warunkach. Przypomina to trochę żeglowanie we mgle, kiedy nie wiemy, dokąd płyniemy, ale 
załoga musi czuć, że ktoś nad nią czuwa. Sukcesy odnoszą ci, którzy bezpiecznie doprowadzą 
żaglowiec do portu. Ci, którzy nie będą podejmować prób, do portu z pewnością nie dopłyną.

Bartosz Podolak 
Dyrektor Produkcji, Gruba Recykling sp. z o.o.

słuchacz studiów MBA w WSB w Gdańsku 

suKcesy OdnOszą ci, 
KtóRzy bezPiecznie 
dOPROWadzą 
żaglOWiec 
dO PORtu
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Study Tour
Raz w roku dla słuchaczy programu MBA 
organizujemy trzydniowy wyjazd do Wielkiej 
Brytanii do uczelni partnerskiej, z autorskim 
programem dostosowanym do profilu studiów. 
Plan pobytu w Northampton obejmuje spotkania 
i warsztaty prowadzone w wybranych brytyjskich 
firmach. Uczestnicy tego typu wyjazdów mieli okazję zobaczyć, 
jak działa międzynarodowe centrum dystrybucyjne DHL oraz 
odwiedzić Alconbury Weald Enterprise Zone, a także zwiedzili 
fabrykę BMW MINI.  
Od 2015 roku słuchacze MBA mogą również wziąć udział 
w kilkudniowym wyjeździe na amerykańską uczelnię Franklin 
University wspólnie ze studentami innych programów MBA 
w Grupie WSB. W trakcie zeszłorocznego Study Tour uczestnicy 
odwiedzili Waszyngton, Atalntę i Columbus.
Wyjazdy są dodatkowo płatne. Szczegółowych informacji udziela 
Biuro Programu MBA.

MBA Day 2019, zajęcia z Dariuszem Rajcą

NETWORKING
Dodatkowym atutem studiów MBA jest budowanie sieci kontaktów wśród 
słuchaczy i absolwentów – przedstawicieli kadry menedżerskiej wielu 
uznanych w Polsce firm. Efektem tej współpracy są konkretne przedsięwzięcia 
biznesowe i prywatne.

Do tej pory uczestnikami programu MBA w WSB w Gdańsku byli pracownicy 
m.in. takich firm, jak: 

Apotex Polska sp. z o.o., Berlin Chemie, Budimex SA, Carrefour Polska sp. z o.o., 
Delphi Poland SA, Deltamarin sp. z o.o., Energa, Etos SA, Fines SA, Flügger 
sp. z o.o., Geoban SA, Grafprom, Grupa Lotos SA, Impel, Intel Technology 
Polska, Jeronimo Martins Polska SA, JUMPCITY, Lidl Polska sp. z o.o., LPP SA, 
Lufthansa Systems Poland sp. z o.o., LUX MED, North Food SA, Philips Lighting 
Poland SA, PKO BP SA, Polpharma SA, SII Polska, SKOK Rafineria, Thomson 
Reuters (Markets) Europe SA, Trefl SA, Wilhelmsen, Young Digital Planet SA. 

MBA Days
W programie MBA Days znajdują się wykłady 
otwarte i zajęcia warsztatowe z wybranych 
modułów studiów. Dla kandydatów jest to 
okazja, by zobaczyć, jak prowadzone są zajęcia, 
porozmawiać z wykładowcami, opiekunami grup, 
a także obecnymi słuchaczami studiów.

Na takie spotkania zainteresowane osoby 
zapraszamy dwa razy w roku, zazwyczaj 
w czerwcu i we wrześniu.

University of Northampton, Wielka Brytania



Zjazd 
absolwentów
Od 2016 roku do kalendarza studiów MBA Biuro 
Programu MBA wpisało na stałe spotkania 
w formie zjazdów absolwentów. Przyświeca 
im idea networkingu, dlatego w ich trakcie 
uczestnicy wymieniają się doświadczeniami 
ze specjalnymi gośćmi. Jak dotąd odbyły się 
spotkania z Sebastianem Mikoszem, do 2015 r. 
prezesem Polskich Linii Lotniczych LOT, Lidią 
Jabłonowską-Lubą, wiceprezes zarządu mBank 
ds. zarządzania ryzykiem oraz Ryszardem 
Kajkowskim – założycielem, a następnie 
właścicielem i współwłaścicielem pierwszych 
prywatnych firm IT w Polsce. Wręczenie dyplomów MBA, Gdańsk 2019

Wykłady ViP
Na zajęciach pojawiają się znane osobistości. Wykłady VIP-ów  
odbywają się kilka razy w roku. W murach WSB gościli już  
prof. Simon Burtonshaw-Gunn, Magdalena Gacyk, dr Izabela Robinson,  
Liam Fassam, dr Eghosa Igudia, dr Olin O. Oedekoven, Tomasz Deker  
i Maciej Grabski, Paweł Gąsiorowski, dr Chahid Fourali, Ewa Jochheim, 
Waldemar Dzienisz i Małgorzata Zaremba. Ostatnie dwa spotkania prowadzili dr Mateusz Bonca, Prezes Grupy Lotos oraz 
Krzysztof Wielicki, polski taternik, alpinista i himalaista, piąty człowiek w historii, który zdobył Koronę Himalajów 
i Karakorum. 

Sesja 
wyjazdowa – 

na dobry początek
Pierwszy zjazd w I semestrze studiów 
organizujemy w formie dwudniowej sesji 
wyjazdowej w okolicy Trójmiasta. 

Jest to świetna okazja do bliższego poznania się 
i integracji słuchaczy.

komfortowe 
warunki 
nauki
Dokładamy wszelkich starań, by komfort nauki 
dorównywał jakości przekazywanej wiedzy. 
Zajęcia odbywają się w klimatyzowanych salach 
pięciogwiazdkowych hoteli, a ponadto podczas 
zjazdów organizujemy przerwy kawowe.

Zajęcia z dr. Mateuszem Boncą 

Uroczyste wręczenie 
dyplomów
Na zakończenie studiów zapraszamy wszystkich 
absolwentów na wyjątkową uroczystość. W obecności 
władz obu uczelni, wykładowców i zaproszonych gości 
absolwenci odbierają dyplomy sygnowane przez University 
of Northampton. Od 2015 roku wręczamy nagrody dla 
Lidera Słuchaczy oraz Lidera Wykładowców.
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Promocje:
•	 dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych

•	 dla absolwentów innych uczelni

Powyższe promocje nie łączą się.

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest 
w Biurze Rekrutacji MBA.

Podmiotom gospodarczym, które nawiążą 
z nami współpracę, oferujemy specjalne 
warunki cenowe w ramach Programu Firma.

zasady 
rEkrutacji Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego  

nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

OPłATy
Opłaty za studia MBA:

•	 opłata wpisowa – 300 zł 

•	 opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł

•	 czesne – patrz tabela poniżej

•	 opłata końcowa – 1700 zł.

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:
•	 dyplom ukończenia studiów wyższych

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

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów: 
•	 kwestionariusz osobowy 

•	 kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub 
II stopnia (oryginał do wglądu)

•	 CV

•	 umowa o świadczenie usług edukacyjnych (w dwóch 
egzemplarzach)

•	 dowód uiszczenia opłaty wpisowej i kwalifikacyjnej (w tytule 
przelewu: imię i nazwisko kandydata) na konto:  
49 1750 1152 0000 0000 0169 4038 Raiffeisen Polbank.

Kandydaci wybierający ścieżkę polsko-angielską dodatkowo 
składają jeden z poniższych dokumentów potwierdzający 
znajomość języka: 

•	 kserokopię świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, 
IELTS, FCE zdany po 2012 r., CAE, CPE, LCCI English for Business 
Level 2, JET SET Level 5, BEC Higher)

•	 kserokopię dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej  
(oryginał do wglądu)

•	 dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub szkoły 
średniej w kraju anglojęzycznym.

Osoby, które nie spełniają tego wymogu, podczas rozmowy 
rekrutacyjnej zdają test badający kompetencje językowe. Test 
składa się z części pisemnej i ustnej.

Kryteria przyjęcia i dokumenty dostępne są na stronie  
www.studiamba.wsb.pl oraz w Biurze Rekrutacji MBA.

O przyjęciu na studia MBA decydują informacje uzyskane na 
podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz wynik 
rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy oceniane są: 
predyspozycje menedżerskie i przywódcze kandydata oraz 
motywacja do podjęcia przez niego studiów MBA.

Decyzję o wyborze ścieżki językowej kandydat podejmuje na 
etapie składania dokumentów rekrutacyjnych. 

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

Dogodny system płatności

Liczba rat Wysokość 
raty

Całkowite 
czesne

Opłata jednorazowa

2 raty roczne

4 raty semestralne

20 rat miesięcznych

29 500 zł

15 500 zł

8 125 zł

1 700 zł

29 500 zł

31 000 zł

32 500 zł 

34 000 zł 

ścieżka polskojęzyczna

Liczba rat Wysokość 
raty

Całkowite 
czesne

Opłata jednorazowa

2 raty roczne

4 raty semestralne

20 rat miesięcznych

32 500 zł

17 000 zł

8 875 zł

1 850 zł

32 500 zł

34 000 zł

35 500 zł 

37 000 zł

ścieżka polsko-angielska

Termin 
zapisu  
na studia

25.03-30.06.2020 1.07-30.09.2020

Kwota 
zniżki

3500 zł 

+ zwolnienie 
z opłaty 

wpisowej

2500 zł 

+ zwolnienie 
z opłaty 

wpisowej

Termin 
zapisu  
na studia

25.03-30.06.2020 1.07-16.09.2020

Kwota 
zniżki 2000 zł 1000 zł
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Biuro Programu MBA
al. Grunwaldzka 238a 
pokój A115  
80-266 Gdańsk
tel.: 784 323 966, 539 775 475 
e-mail: mba@wsb.gda.pl

Biuro Rekrutacji MBA
al. Grunwaldzka 238a  
pokój A103  
80-266 Gdańsk
tel.: 602 638 538, 664 090 419 
e-mail: mbarekrutacja@wsb.gda.pl

 Bądź na bieżąco. Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER!

WWW.studiamba.Wsb.Pl

Wszystkie informacje na temat studiów 
Master of Business Administration w WSB 
w jednym miejscu!

Zapraszamy na serwis MBA

Studia MBA wybrałem z kilku powodów, ale najważniejszym 
była chęć rozwoju osobistego. Bardzo ważna jest dla mnie 
wiedza, ale jeszcze ważniejsze - połączenie wiedzy zdobytej 
na uczelniach z umiejętnościami praktycznymi. Przez wiele 
lat poszukiwałem złotego środka i znalazłem go w WSB na 
studiach MBA. Na zajęciach pracujemy na przykładach z 
funkcjonujących przedsiębiorstw. Bardzo ważna jest też dla 
mnie różnorodność branż, w których poruszają się słuchacze. 

dr Marek Reich
Menedżer ds. Rozwoju / R&D Manager, Agrii

słuchacz studiów MBA w WSB w Gdańsku 
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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.

i

Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
al. Grunwaldzka 238a, 80-266 Gdańsk 

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

Druk i oprawa:
VMG Print sp. z o.o.


