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na drugiego

człowieka

Jakie są wyjątkowe wyzwania w Pani życiu i pracy? A może jakieś osiągnięcia, z których
jest Pani szczególnie dumna?
Codzienne wyzwanie to z sukcesem i uśmiechem pracować razem z mężem. On jest moim
największym motywatorem, typem wizjonera, który wciąż chce bardziej i mocniej, i lepiej.
Nie mam wyjścia – muszę dotrzymywać mu kroku. Naszym wspólnym wyzwaniem jest proces
tworzenia firmy, która ma być maksymalnie zbliżona do turkusowej organizacji, oraz zaszczepienie
w zespole idei job craftingu – oboje bardzo w nią wierzymy. Ważne są dla mnie także dobre, po
partnersku wypracowane kontrakty – ten obszar dodaje mi skrzydeł, bo albo są trafione w punkt,
czyli idealnie w naszą specjalizację, albo są wyzwaniem. Nie lubimy rutyny, uwielbiamy działania
niestandardowe, ale do każdego tematu podchodzimy profesjonalnie, szczególnie do kontaktu
z klientami.

Czy jest coś, co daje Pani siłę lub szczególną moc do działania?
Mam silną motywację wewnętrzną, która powoduje, że mi się chce. Lubię się uczyć i lubię nowe
wyzwania, choć wiem, że czasami biorę na siebie zbyt wiele. W takich chwilach moja życiowa
harmonia jest zachwiana, mam mało czasu dla rodziny, frustruję się, a tego nie lubię. Dlatego
najbardziej dbam o to, by praca i życie prywatne ze sobą współgrały. Niezmiennie udoskonalam
swoją firmę – Graffico – markę silną, mądrą i świadomą, a przy tym tworzoną z uśmiechem i przez
to wyjątkową. Lubię nasz 150-osobowy zespół i atmosferę, która sprawia, że chodzę do pracy, nie do
roboty. Ci ludzie dają mi moc, wspólnie tworzymy przyjazną firmę. Prywatnie – chodzę na lekcje
rysunku, podążam za swoją artystyczną pasją i rozwijam się zawodowo na MBA.
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Czy spotkała Pani jakiegoś lidera lub doradcę na swojej drodze, który stał się inspiracją?
A może ma Pani jakieś motto, które jest wskazówką?
Właściwie mam jedno i drugie, bo mądre działania i mądre słowa mnie inspirują, często czerpię
z doświadczeń innych ludzi. Jakiś czas temu byłam na konferencji, na której Marcin Prokop wygłosił
swój power speech. Zapamiętałam go na długo, często wracam do jego słów myślami. Mówił o flow
w pracy, o zadowoleniu i o tym, że sami jesteśmy odpowiedzialni za to, czy czerpiemy zadowolenie
z tego, co robimy. Wprowadziłam to w życie, zarażałam ideą współpracowników i znajomych, którzy
narzekali na swoją pracę. To było lata temu, ale ja nadal to robię – wraz z mężem sprowadzilibyśmy
to do pojęcia job craftingu. A moje motto to proste zasady, którymi się kieruję - więcej słuchać, mniej
mówić i być uważnym na drugiego człowieka.

Aleksandra Manewicz-Włodarczyk
Słuchaczka programu MBA w WSB w Toruniu

COLUMBUS

Franklin University – partner merytoryczny
programu MBA

Działalność Franklin University opiera się na czterech
filarach, a są to:

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.

•

zapewnienie wysokiej jakości akademickiej

•

dostęp do różnych form edukacji

•

adaptowanie się do potrzeb studentów

•

odpowiadanie na zmiany zachodzące w społeczeństwie,
gospodarce i biznesie.
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Dzięki ciągłemu rozwojowi technologicznemu Franklin
University stał się niekwestionowanym liderem
w nauczaniu na odległość (long distance learning ). Znaczna
część jego studentów kształci się w systemie on-line
(e-learning).

Akredytacje:
•

The Higher Learning Commission

•

International Accreditation Council for Business
Education (IACBE).

The business world needs fresh ideas, global perspectives, as well as talented and
qualified leaders, to lead the way into the future. In this innovative MBA program,
which was designed in partnership with Franklin University, you will learn leadership
in practice. You will participate in many group activities and understand the
importance of team work.

dr Godfrey Mendes
SVP, Global Programs + Strategic Initiatives, Franklin University

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Jesteśmy pierwszą niepubliczną uczelnią w Toruniu.
Od 21 lat kształcimy studentów na kierunkach o profilu
biznesowym. W ofercie mamy również innowacyjne
kierunki związane z psychologią, pedagogiką, prawem czy
inżynierią. Uruchomienie w 2007 roku Wydziału Finansów
i Zarządzania w Bydgoszczy sprawiło, że staliśmy się
liderem kształcenia biznesowego w regionie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy partnerem w rozwoju kariery
zawodowej. Ściśle współpracujemy z wiodącymi firmami
i instytucjami z regionu kujawsko-pomorskiego, dzięki
czemu studenci, słuchacze i uczestnicy szkoleń zdobywają

Wiemy, jak ważne są wymiana doświadczeń i networking.
Dlatego organizujemy spotkania z osobami, które kształtują
polską gospodarkę, politykę oraz kulturę. Naszymi
gośćmi byli m.in.: prof. Robert Gwiazdowski (ekspert
w Centrum im. Adama Smitha), Tomasz Zaboklicki
(współwłaściciel i były prezes zarządu PESA Bydgoszcz SA),
prof. Marek Belka (były prezes Narodowego Banku
Polskiego), prof. Andrzej Blikle (członek rady nadzorczej
Blikle sp. z o.o., prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm
Rodzinnych, honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha,
a od 2015 roku również nasz wykładowca na kierunku
akademia menedżera).

aktualną wiedzę od ekspertów z różnych dziedzin biznesu.
Obecnie mamy prawie 8000 studentów i słuchaczy.

bydgoszcz
Wyróżnienia i miejsca w rankingach

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, jako pierwsza
uczelnia wyższa w regionie, opracowała i wdrożyła
System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001.

•

Jako pierwsza uczelnia w regionie wprowadziliśmy
aplikację WSB Navigator, która ułatwia poruszanie się
po uczelni oraz wskazuje położenie poszczególnych
działów. Aplikacja jest dostępna w sklepie Play lub
AppStore i działa na terenie Torunia i Bydgoszczy.
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•

Z raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wynika, że jesteśmy najczęściej wybieraną uczelnią
niepubliczną w regionie przez kandydatów na studia
stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim
2019/2020. Zaufanie studentów to dla nas najważniejsza
rekomendacja!

TORUŃ
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•

W audycie brano pod uwagę m.in. standardy nauczania,
pomiar efektów kształcenia oraz standardy e-serwisów
i e-kursów, zasady funkcjonowania Rady Programowej,
rekrutację kadry akademickiej, rozwój naukowy czy
praktyki studenckie.

Wyróżnienia
programu MBA

Partnerstwo
biznesowe

„Perspektywy” 2018

Jako WSB w Toruniu współpracujemy z niemal 500
przedsiębiorstwami w regionie. Podpisaliśmy umowy
partnerskie dotyczące różnych płaszczyzn kooperacji,
m.in. rozwoju programów nauczania ze szczególnym
uwzględnieniem profilu praktycznego – włączając
praktyki, staże, wizyty studyjne, warsztaty, kursy,
certyfikaty i spotkania z praktykami.

W rankingu najlepszych programów MBA w Polsce,
przygotowanym w 2018 roku przez „Perspektywy”,
znalazły się oba nasze programy:
•

MBA w WSB w Toruniu – na 24 miejscu

•

MBA w WSB w Bydgoszczy – na 27 pozycji.

Według tego samego rankingu w kategorii
„Merytoryczne cechy programu” zajęliśmy 11 miejsce
wśród programów studiów MBA największych
i najważniejszych uczelni w Polsce.

W ramach programu MBA ściśle współpracujemy
z biznesem w zakresie budowania i rozwoju programu.
Przedstawiciele firm są członkami Rady Programowej,
prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz organizują wizyty
studyjne i spotkania z VIP-ami.
Wśród partnerów programu znajdują się:

Centrum Wsparcia Biznesu w ramach
projektu „Made in Toruń” przyznało
w 2019 roku programowi MBA znak
jakości „MADE IN TORUŃ”.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA – jeden
z największych zakładów lotniczych w Polsce, należący
do elitarnej grupy firm o znaczeniu strategicznym dla
gospodarki i obronności Polski. Jest to dynamicznie
rozwijające się przedsiębiorstwo z ponad 70-letnim
doświadczeniem w prowadzeniu remontów i modernizacji
m.in. takich samolotów, jak Su-22, MIG-29, F-16 czy C-130.
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ING Bank Śląski - jeden z największych banków w Polsce,
którego oferta obejmuje produkty i usługi dla podmiotów
gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Potrzeby
klienta, jakość obsługi, innowacyjne produkty i usługi to
obszary, na których bank skupia się w swojej działalności
i dzięki którym wzmacnia swoją pozycję konkurencyjną.
Sieć oddziałów oraz nowoczesne kanały zdalnej obsługi
zapewniają klientom dostęp do usług 24 godziny na dobę,
siedem dni w tygodniu.

MBA to zaawansowane studia dla liderów
i menedżerów XXI wieku. Program
zaprojektowano tak, aby wyposażyć jego
absolwentów w innowacyjne narzędzia,
które wykorzystają nie tylko w swojej
pracy, ale także w życiu osobistym.

dr Christopher Washington
Rektor i Wiceprezes ds. Akademickich, Franklin University

Henkell & Co. Polska sp. z o.o. – jeden z największych
producentów win musujących w Europie, lider w tej
kategorii na rynku austriackim, węgierskim, czeskim,
słowackim i rumuńskim. Od 1997 roku należy do
międzynarodowej grupy Henkell & Co. z siedzibą
w Wiesbaden w Niemczech, której tradycja sięga roku 1832.

Moje dotychczasowe życie zawodowe związane jest ze sprzedażą. W każdym
biznesie, niezależnie od branży, i właściwie w każdym zawodzie ważne są
trzy rzeczy. Pierwsza to poczucie satysfakcji i zadowolenia z każdego dnia.
Jeżeli idziesz do pracy z uśmiechem na twarzy, to możesz być pewien, że to
odpowiednie miejsce dla Ciebie. Druga rzecz to stawianie sobie celów. I to nie
tylko tych wielkich, do zdobycia w nieokreślonej przyszłości, ale także tych
małych, które w całości tworzą coś ważnego i dużego. Trzeci aspekt, i chyba
najważniejszy, to inspirujący ludzie w najbliższym otoczeniu. Szczególnie
w sprzedaży ważny jest zespół – w nim tkwi siła. Studia MBA to mój kolejny
krok w zdobywaniu wiedzy, której potrzebuję każdego dnia w pracy.
Pozyskuję nowe i szerokie kompetencje, a także czerpię z doświadczeń innych,
by kierować swoją karierą w sposób mądry. Wiele ciekawych osób, także
menedżerów, polecało mi te studia, nie wahałem się więc, wybierając uczelnię,
szczególnie że mam już doświadczenia z WSB, to nie są moje pierwsze studia
tutaj. Cenię sobie to, że zajęcia prowadzą praktycy, ludzie z doświadczeniem
w interesujących mnie dziedzinach, często prowadzący własne, lokalne
biznesy. Narzędzi, których używają wykładowcy, mogę użyć w swoim życiu
zawodowym i zweryfikować ich skuteczność właściwie od razu.

Michał Promiński
Słuchacz programu MBA w WSB w Toruniu

Studia w WSB przekładają się
na poprawę sytuacji zawodowej

Studia w WSB — polecane
przez absolwentów

Absolwenci WSB z rocznika 2018 wskazali
na następujące korzyści z ukończenia studiów

9 na 10

52,9%

35,3%
23,5%

5,9%

Awans

Stabilizacja
pozycji w firmie

Zmiana
stanowiska

Wzrost
wynagrodzenia

Zmiana
pracodawcy

9 na 10 absolwentów
poleciłoby studia w WSB
swoim znajomym.

Źródło: badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców, przeprowadzone w okresie
od marca do grudnia 2019 roku przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.
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11,8%

Organizacja
studiów
Zjazdy

Materiały dydaktyczne

Studia MBA trwają dwa lata. Zjazdy odbywają się nie
częściej niż dwa razy w miesiącu (w soboty i niedziele)
i trwają po osiem godzin dydaktycznych dziennie.
Program został podzielony na 18 modułów i seminarium
dyplomowe, a całość realizowana jest podczas 22 zjazdów.
Łącznie na program składają się 352 godziny kontaktowe.

Podczas zjazdów każdy słuchacz otrzymuje przygotowany
przez wykładowcę komplet materiałów dydaktycznych,
który zawiera m.in.:

Język wykładowy
Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według
programu przygotowanego przez WSB i zatwierdzonego
przez Radę Programową i Franklin University. Wykłady
nauczycieli z Franklin University są fakultatywne
i tłumaczone na język polski.
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autorskie opracowania

•

zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania

•

analizy przypadków

•

materiał teoretyczny

•

akty prawne

•

niezbędne informacje organizacyjne, takie jak zasady
zaliczenia.

Metody nauczania

Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni
WSB, wewnętrznego serwisu internetowego Extranet oraz
platformy e-learningowej Moodle.

Na zajęciach prowadzący wykorzystują przede wszystkim
interaktywne metody nauczania:

Zaliczenie

•

analizy przypadków (case studies)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

•

dyskusje i pracę w grupach

•

•

realizację projektów

Każdy moduł kończy się projektem case study lub
projektem biznesowym z tematyki modułu.

•

symulacje oraz prezentacje.

•

Praca dyplomowa na zakończenie studiów ma charakter
projektu grupowego lub indywidualnego.

•

Warunkiem ukończenia studiów jest:
– obecność na minimum 80% zajęć,
– zaliczenie wszystkich modułów,
– pozytywna ocena z pracy dyplomowej i jej obrony.

Dzięki temu uczestnicy wymieniają się doświadczeniami,
zyskują świeże spojrzenie na biznes i wypracowują nowe
rozwiązania.

studiamba.wsb.pl
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MindSonar dla naszych słuchaczy
W trakcie zajęć w ramach treningu menedżerskiego słuchacze biorą udział
w dodatkowym bezpłatnym badaniu MindSonar. Raport podsumowujący to badanie
pokazuje, jaki styl myślenia reprezentuje słuchacz. Wskazuje również obszary do
poprawy w zakresie współpracy z ludźmi oraz rozwiązywania sytuacji problemowych.

•

optymalne terminy i czas
zjazdów, uwzględniające
konieczność pogodzenia
obowiązków biznesowych
i prywatnych

•

opiekun grupy obecny na
każdym zjeździe

•

partnerzy biznesowi
programu: ING Bank Śląski,
Henkell & Co. Polska,
Wojskowe Zakłady Lotnicze
nr 2

•

•

•

program studiów
stworzony we współpracy
z amerykańskim partnerem –
Franklin University
partnerskie relacje
pomiędzy słuchaczami
i wykładowcami: wymiana
know-how, networking,
praca w zespołach
projektowych

Praktyczny:

Profesjonalny:

•

•

gwarancja jakości dzięki
współpracy z Franklin University

•

system zapewniania jakości,
na który składają się m.in.:
benchmarking programów MBA,
konsultacje z profesorami WSB
i z partnerami biznesowymi,
konsultacje i akceptacja programu
przez Franklin University, Radę
Programową oraz Radę Wydziału,
informacje zwrotne od słuchaczy
oraz działania udoskonalające

•

profesjonalna kadra dydaktyczna,
do której należą zarówno eksperci
z dużym doświadczeniem
praktycznym, jak i wykładowcy
akademiccy

•

tłumaczone na język polski
fakultatywne wykłady
przedstawicieli Franklin University
i innych zagranicznych uczelni

•

uczelnia jest członkiem Grupy
Wyższych Szkół Bankowych,
o której sile stanowią 24 lata
obecności na rynku edukacyjnym
oraz 19-letnie doświadczenie
w prowadzeniu programów MBA

•

aktualna, kompletna
i specjalistyczna wiedza
przekazywana przez prowadzących
oraz zdobywana samodzielnie.

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

•

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

•

wizyty studyjne
w przedsiębiorstwach,
w czasie których zapoznasz
się z praktycznymi aspektami
funkcjonowania odwiedzanych
firm i zarządzania nimi

•

•

komfortowe warunki
odbywania zajęć.

•

dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem pomiędzy
uczestnikami, którymi są
osoby mające doświadczenie
zawodowe w różnych
branżach
kontakt z uczelnią 24 h na
dobę dzięki Extranetowi
oraz dostęp do materiałów
dydaktycznych z dowolnego
miejsca na świecie dzięki
platformie e-learningowej
Moodle
możliwość rozłożenia
płatności w przystępnym
systemie ratalnym.

studiamba.wsb.pl
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3 filary
programu

kadra dydaktyczna
W

ykładowcy to duża siła programu MBA. Nie tylko
mają duże doświadczenie zawodowe, ale potrafią
też przekazać swoją wiedzę w ciekawy i skuteczny sposób.
Do kadry należą:

Prof. zw. dr hab. Jan Jeżak – ekspert i konsultant
oraz członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym
Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego w Warszawie; autor bądź współautor
ponad 130 publikacji; odbył kilka staży zagranicznych
(na uniwersytetach amerykańskich, brytyjskich oraz
niemieckich); słuchacze spotykają się z nim na zajęciach
z zarządzania strategicznego.

Dr Krzysztof Maślankowski – wiceprezes zarządu

studiamba.wsb.pl
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Liderio sp. z o.o., wiceprezes zarządu ds. finansowych,
CFO (Ekobenz sp. z o.o., Creotech Instruments SA), prezes
zarządu (Polski Holding Farmaceutyczny SA), menedżer
inwestycyjny, ekspert ds. wyceny biznesu (ARP SA),
kierownik Działu Analiz Ekonomicznych (MSP), dyrektor
finansowy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„Konkret” sp. j. i sp. z o.o.), przewodniczący rad nadzorczych
(Lubelski Węgiel „Bogdanka”), członek Krajowego Komitetu
Standardów Rachunkowości V kadencji, trener biznesu,
doktor nauk ekonomicznych; specjalizuje się w dziedzinie
finansów korporacyjnych, rynków kapitałowych, strategiach
inwestycyjnych oraz analizie finansowej i controllingu.

Mateusz Cedro – prawnik, menedżer Kancelarii Doradcy
Podatkowego Radosława Żuka, absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania
i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,
aktualnie doktorant Katedry Prawa Finansowego
Uniwersytetu Łódzkiego.
Adrian Dekert – prezes zarządu Avrio Media sp. z o.o.,
wiceprezes zarządu Eltel Networks SA, wiceprezes zarządu
K-TEL SA, absolwent studiów MBA; prowadzi zajęcia
z ekonomii menedżerskiej.

Mariusz Grudzień – trener i coach z 20-letnim
doświadczeniem; twórca Instytutu Skutecznego Działania;
wspiera firmy i organizacje w przygotowywaniu
i przeprowadzaniu zmian w kierunku organizacji XXI w.;
koncentruje się na obszarach: zaangażowanie, branie
odpowiedzialności, wykorzystanie indywidualnego
potencjału, budowanie interdyscyplinarnych zespołów;
specjalizuje się w projektach rozwojowych z zakresu:
przywództwa, zarządzania, budowania zespołów,
skuteczności osobistej; twórca nowatorskich warsztatów
z zakresu efektywności zespołowej: „Zespół doskonały jak
orkiestra”, „Hollywood”, „Teatr”.

Studia MBA to odkrywanie DNA wartości przedsiębiorstw. Wymiana
doświadczeń praktycznych wśród kadry menedżerskiej i rozwój
nowych, unikatowych umiejętności skutecznego zarządzania.
W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy stworzyliśmy
program studiów MBA odpowiadający oczekiwaniom współczesnych
menedżerów. Zajęcia to intensywny trening menedżerski w takich
obszarach, jak skuteczne planowanie, motywowanie, ocena
efektywności działania przedsiębiorstw. Te elitarne studia kierujemy
do świadomych wyzwań rynku menedżerów poszukujących
efektywnych narzędzi rozwiązujących problemy operacyjnego
i strategicznego zarządzania. Możliwość pomnażania doświadczeń
w gronie słuchaczy studiów MBA w WSB w Toruniu i Bydgoszczy to bezcenna i pełna wyzwań podróż w stronę
sukcesu w biznesie. Wspólnie piszemy przewodnik takiej podróży i dlatego warto tu być!

dr Krzysztof Maślankowski
Wykładowca studiów MBA w Toruniu i Bydgoszczy

Studia MBA to idealny sposób na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy,
w tym cennej umiejętności połączenia i efektywnego wykorzystania
doświadczeń praktycznych z różnych obszarów, takich jak m.in.
prawo, finanse, zarządzanie, psychologia, zarządzanie kapitałem
ludzkim czy marketing. Studia MBA kształcą kadrę wysokiej klasy
menedżerów, którzy mają w trakcie studiów okazję korzystać z wiedzy
i doświadczenia wykładowców, praktyków w swoich dziedzinach. Na
przestrzeni lat zaobserwowałem, jak wartościowy dla słuchaczy stał się
przepływ wiedzy i doświadczeń nie tylko tych przekazywanych przez
wykładowców, ale przede wszystkim pomiędzy samymi słuchaczami,
wywodzącymi się z różnych gałęzi biznesu. Jest to niewątpliwie
przewaga MBA nad innymi studiami interdyscyplinarnymi. Ponadto
zdecydowaną zaletą studiowania w grupie doświadczonych
menedżerów jest szansa na nawiązywanie relacji biznesowych
i możliwość zbudowania znakomitej sieci kontaktów networkingowych.
W przyszłości przełoży się to na skuteczne decyzje, efektywne
kierowanie przedsiębiorstwem i gotowość na sprawne działanie
w nowoczesnym biznesie.

Krzysztof Rąpała

Krzysztof Rąpała – członek Okręgowej Izby Radców

Prezes Zarządu AMS Prestige – Akademia Menedżera
Sprzedaży; współtwórca koncepcji CGT – Corporate
Global Thinking – metody kreatywnego rozwiązywania
problemów w przedsiębiorstwach; specjalizuje się
w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży
i marketingu; sędzia w konkursie Polish National Sales
Awards; autoryzowany partner systemu wspomagającego
zarządzanie zasobami ludzkimi – Badania Facet5 do
diagnozowania osobowości zawodowej; prowadzi zajęcia
z marketingu i sprzedaży.

Prawnych w Krakowie; ma doświadczenie w prowadzeniu
postępowań sądowych w sprawach cywilnych oraz
gospodarczych, a także praktykę w bieżącej obsłudze
podmiotów gospodarczych i zakładów opieki zdrowotnej;
jest doradcą w postępowaniach z zakresu połączeń i przejęć
(M&A); autor publikacji poświęconych praktycznym
aspektom prawa handlowego.

Jakub Lewandowski – prezes spółki Pasja G.D.T, coach
ICC, trener; członek Business Centre Club, zdobywca
nagród: Medal Europejski i Inteligentny Rozwój za projekty
studiów podyplomowych; prowadzi coaching biznesowy
i indywidualne procesy mentoringowe.

Wojciech Ożga – od 2005 roku prowadzi własną firmę,
której celem jest m.in. wspieranie różnych organizacji
w prowadzeniu projektów oraz prowadzenie szkoleń
w tym zakresie; członek zarządów kilku firm, skupiający
się na zagadnieniach informatycznych; specjalizuje
się w szkoleniach przygotowujących wdrożenie
metodyki projektowej w organizacjach; prowadzi zajęcia
z zarządzania projektami.

Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz – dziekan Wydziału
Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej
w Toruniu; przedstawicielka WSB w Narodowym Banku
Polskim, członkini European Trade Study Group; odbyła
kilkanaście staży na uczelniach zagranicznych takich jak
The Hague University of Applied Sciences, Aarhus School
of Business, École de Commerce Européenne; stypendystka
rządów duńskiego i francuskiego; ekspertka z zakresu
problematyki mikroekonomicznej, makroekonomicznej,
międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów
międzynarodowych; prowadzi zajęcia z ekonomii
menedżerskiej.

studiamba.wsb.pl

Łukasz Kuciński – właściciel firmy Biznes Plus oraz
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Wykładowca studiów MBA w Toruniu i Bydgoszczy

Rzeczy
fundamentalnych

nie można
kupić
Co Panią motywuje?

Do wytężonej pracy bardzo motywuje mnie rodzina. Chcę moim najbliższym zapewnić poczucie
bezpieczeństwa, chcę, by wiedzieli, że zawsze mogą na mnie liczyć. Jest to dość trudne zadanie, bo
wymaga ode mnie ciągłego poszukiwania wyzwań. Świetnie motywują mnie też nawet najmniejsze
sukcesy i zbierane doświadczenia. Specjalnie nie piszę o porażkach – tego słowa staram się nie
używać, zdecydowanie bardziej odpowiada mi właśnie słowo doświadczenie. W jakiś sposób czuję,
że ono w swojej definicji zawiera działanie, aktywność i uważność i w pewnym sensie je wymusza.
Dobre doświadczenia mnie motywują, a niemiłe mam z tyłu głowy. Zastanawiam się nad nimi,
analizuję i na tej bazie znajduję lepszą drogę postępowania w przyszłości.

Czy według Pani istnieją jakieś złote zasady lub rady, którymi kieruje się Pani w biznesie
i poleca je innym?
Według mnie najważniejszą zasadą jest po prostu zasada fair play. Składają się na nią dwa proste
powiedzonka – „dobro zawsze powraca” i „nie czyń nikomu, co tobie niemiłe”. Kiedy masz partnera
biznesowego, który myśli podobnie, biznes sam się układa, a problemy rozwiązują szybko i łagodnie.
W końcu biznes to my - ludzie, a nie strategie, plany i pieniądze. Ja akurat pracuję w obszarze
sprzedaży, ale myślę, że moje słowa można odnieść do każdej dziedziny - każdy biznes zaczyna się
od ludzi i rozmowy. Nie byłabym tu, gdzie jestem, gdyby nie rozmowa, zaufanie moich rozmówców,
gdyby nie spokojne i profesjonalne relacje, zbudowane na solidnych fundamentach. Myślę też, że ani
zmienne przepisy, ani osobiste niepowodzenia nie mogą być usprawiedliwieniem dla postawy innej
niż fair play.

studiamba.wsb.pl
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Czy było jakieś wyzwanie, niekoniecznie zawodowe, z którym musiała się Pani zmierzyć
i szczególnie utkwiło Pani w pamięci?
Przyznaję, że ogromnym wyzwaniem była dla mnie budowa domu. Przebrnięcie przez gąszcz
przepisów, sprzecznych interpretacji i żądań urzędników, by uzyskać pozwolenie na budowę, to było
coś, czego się nie spodziewałam, prawdziwa karuzela emocji. Sam proces budowy także nie był tylko
przyjemny, całą rodziną przeżyliśmy wiele niezbyt przyjemnych doświadczeń. Dodatkowo w trakcie
największych budowlanych zawirowań mój mąż zmieniał pracę i wiele spraw było na mojej głowie –
przyznaję, było ciężko. Ale nie poddałam się! Co więcej – z perspektywy czasu oceniam ten czas jako
obfitujący we wzmacniające doświadczenia, które są mi przydatne teraz i pewnie nieraz jeszcze będą.
A poza tym – jesteśmy w nowym miejscu szczęśliwi – czy to nie najlepsza nagroda?

Alicja Małek
Słuchaczka programu MBA w Bydgoszczy

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW

Ekonomia menedżerska
Moduł służy prezentacji podstawowych koncepcji i metod stosowanych przez menedżerów przy dokonywaniu
analizy ekonomicznej, niezbędnej przy podejmowaniu decyzji oraz racjonalizacji procesów gospodarczych
(zarówno w skali mikro, jak i makro). Ma on na celu zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania
podstawowych metod i narzędzi ilościowych, wspierających prowadzenie działalności oraz wykonywanie pracy
menedżera. W czasie zajęć przedstawiane są wybrane metody i systemy wspomagające procesy podejmowania
decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Wypracowywane są także umiejętności przewidywania wybranych
scenariuszy możliwych wydarzeń gospodarczych związanych z przedsiębiorstwem.

Zarządzanie strategiczne
Celem modułu jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego współczesnymi
organizacjami. W efekcie nabędą umiejętności planowania oraz kontroli procesu implementacji w zakresie
analizowania kluczowych aspektów, pochodzących z otoczenia biznesowego i wpływających na kondycję
przedsiębiorstwa. Będą również opracowywać, wdrażać i monitorować strategie umożliwiające firmie rozwój.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
W ramach modułu słuchacze zdobędą umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania kadrami poprzez
maksymalizację potencjału kapitału ludzkiego w organizacji. Po jego ukończeniu będą potrafili m.in.:
wykorzystywać metody motywacji pracowników, tworzyć plany rozwoju i budżetować w obszarze HR.

Marketing i sprzedaż
Moduł dostarcza słuchaczom wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu w ujęciu menedżerskim, które pozwolą
na wdrożenie i rozwój orientacji marketingowej w firmie oraz analizę i kontrolę aktualnie realizowanych działań.
Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi trendami w zakresie budowania strategii, marketingu, zarządzania
marką, komunikacji marketingowej oraz sprzedaży.

Prawo w zarządzaniu

studiamba.wsb.pl
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Zarządzanie determinuje decyzje gospodarcze w zakresie majątku, kapitału, przepływów pieniężnych.
Optymalizacja ryzyka decyzji gospodarczych w menedżerskich procesach decyzyjnych wymaga bieżącej analizy
rozwiązań, standardów, regulacji prawa korporacyjnego. Celem modułu jest poznanie modeli zarządzania
obszarem prawnych aspektów strategii przedsiębiorstwa.

Strategie podatkowe przedsiębiorstwa
Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę o polskim prawie podatkowym, zapoznają się z orzecznictwem sądów
krajowych i ETS oraz interpretacjami Ministerstwa Finansów. Po ukończeniu modułu będą potrafili m.in.
wykorzystywać znajomość regulacji prawnych dotyczących podatków oraz stosować metody optymalizacji
podatkowej.

Celem modułu jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu prawnych uwarunkowań handlu
międzynarodowego, które pozwolą na:
•

zrozumienie specyfiki prawnej kontraktów w handlu międzynarodowym, związanej ze stosowaniem prawa
jednolitego bądź rozwiązań kolizyjnoprawnych dla ustalenia prawa właściwego dla kontraktu

•

wykorzystanie klauzul umownych w celu racjonalnego rozłożenia ryzyka kontraktowego

•

dostosowanie treści kontraktu do gestii handlowej i transportowej danego podmiotu.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
W trakcie modułu słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz wypracują
umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji menedżerskich w tym zakresie. Uczestnicy zostaną zapoznani z:
•

aspektem inwestycyjnym funkcjonowania przedsiębiorstwa

•

strukturą kapitału firmy

•

współczesną analizą wartości przedsiębiorstwa

•

elementami wyceny i zarządzania wartością.

Program studiów

Międzynarodowe prawo handlowe

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
W trakcie zajęć słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu rynków finansowych w Polsce oraz umiejętności dotyczące
pozyskiwania kapitału i zarządzania nim. Moduł prezentuje możliwości zdobywania kapitału na sfinansowanie
działalności i rozwoju przedsiębiorstwa oraz związane z tym ryzyko. Po ukończeniu modułu słuchacze będą
potrafili m.in. identyfikować, analizować i wykorzystywać źródła pozyskiwania kapitału.

Trening menedżerski
Moduł uczy, jak praktycznie budować potencjał firmy dzięki umiejętnościom menedżerów w zakresie efektywnej
komunikacji, kierowania zespołem oraz sztuki negocjacji. Głównymi celami modułu są:
•

rozwój kompetencji miękkich menedżera

•

przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat nowoczesnych technik i efektywnych metod
zarządzania ludźmi

•

zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami rozwijania potencjału i umiejętności swoich współpracowników.

Komunikacja menedżerska i systemy motywacji menedżera

Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw
W trakcie zajęć słuchacze przeanalizują system i procesy logistyczne przedsiębiorstw oraz zidentyfikują
motywację, mechanizmy i efekty budowania globalnych i lokalnych łańcuchów dostaw. Uczestnicy nabędą także
umiejętności doboru i wykorzystania technologii informatycznych w procesach logistycznych.

studiamba.wsb.pl
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Zarządzanie łączy kompetencje miękkie i twarde. Planowanie, organizacja, motywacja i ocena efektywności
zasobów wymagają komunikacji celów i metod analizy wykonania. Celem modułu jest prezentacja i zastosowanie
światowych trendów w zakresie systemów komunikacji i motywacji menedżerskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem wdrażania i monitoringu wykonania strategii organizacji.

Program studiów

IT w zarządzaniu
W trakcie modułu słuchacze nabędą wiedzę z zakresu wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu
procesami w przedsiębiorstwach w różnych obszarach działalności gospodarczej z perspektywy strategicznej
i taktycznej. Zdobędą też umiejętności doboru i aplikowania współczesnych rozwiązań IT w procesach
biznesowych i zarządczych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych i mobilnych. Moduł wskaże
słuchaczom, jak wzmocnić tzw. inteligencję biznesu dzięki wyposażeniu menedżerów w odpowiednie narzędzia
informatyczne.

Zarządzanie ryzykiem biznesu
Działalność gospodarcza determinuje ryzyko m.in. w wymiarze operacyjnym, inwestycyjnym, finansowym
oraz z poziomu interesariuszy i akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Cele modułu to: identyfikacja, pomiar, analiza
i zarządzanie portfelem ryzyk biznesu z uwzględnieniem strategii i elementów kształtowania wartości rynkowej
współczesnych organizacji. Ponadto słuchacze zapoznają się z najlepszymi praktykami z zakresu zarządzania
jakością i środowiskiem, co przełoży się na jakość podejmowanych przez nich decyzji menedżerskich.

Zarządzanie projektami
Rola menedżera to przekuwanie ambitnych planów w realne efekty, a z pomocą przychodzą różne metody
zarządzania projektami. W trakcie modułu słuchacze zapoznają się z niektórymi z nich (waterfall oraz Agile).
Po jego zakończeniu słuchacze będą potrafili m.in. stosować w praktyce biznesowej podejście projektowe oraz
wykorzystywać narzędzia IT wspomagające zarządzanie projektami.

Biznes przyszłości
Modelowanie struktur biznesowych jest kluczową kompetencją współczesnych menedżerów. Ewolucja wartości
organizacji i stały rozwój narzędzi zarządzania strategicznego stanowią podstawę architektury każdego biznesu.
Celem modułu jest budowa innowacyjnych modeli biznesowych, z wykorzystaniem narzędzi Business Model
Canvas. Przedmiotem analiz w czasie zajęć będą studia przypadków przedsiębiorstw z różnych branż, zwłaszcza
usługowych (w tym finansowej, IT i biotechnologicznej).

Business English

studiamba.wsb.pl
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W ramach zajęć językowych słuchacze nabędą umiejętności swobodnej konwersacji na tematy biznesowe
z kontrahentami anglojęzycznymi, a także czytania oraz samodzielnego pisania tekstów biznesowych
i korespondencji handlowej. Utrwalą wiedzę ekonomiczną w najważniejszych dziedzinach zarządzania firmą
oraz poszerzą umiejętności o liczne kompetencje miękkie ćwiczone w języku angielskim. Zajęcia są prowadzone
metodą Blended Learning.

Seminarium dyplomowe
Wszystkie moduły kończą się zaliczeniem w formie projektu case study z tematyki modułu. Praca dyplomowa to
zbiorcze podsumowanie modułów w formie dużego projektu o charakterze rozwiązania praktycznego problemu
strategicznego (menedżerskiego), z wykorzystaniem poznanych metod, technik, narzędzi zarządzania. Celem
modułu jest przygotowanie do opracowania i prezentacji pracy dyplomowej.

SIŁA GRUPY WSB
13 programów
BYDGOSZCZ
Master of Business
Administration

Master of Business
Administration

Opole

WROCŁAW

WROCŁAW

Master of Business
Administration

Master of Business
Administration

2 zagranicznych
partnerów

20 lat

doświadczenia
w kształceniu
kadr menedżerskich

Wyższe Szkoły Bankowe –

najczęściej
wybierane
uczelnie
niepubliczne

Franklin University
Master of Business
Administration

POZNAŃ

POZNAŃ

Master of Business
Administration

Executive Master
of Business Administration

WROCŁAW

WROCŁAW

Executive MBA –
Project Management

USA

Executive MBA –
Business Trends

GDAŃSK

MBA Leadership

SZCZECIN

Master of Business
Administration

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
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu jest najczęściej wybieraną uczelnią
niepubliczną w województwie na studia stacjonarne i niestacjonarne.
Tym samym dołącza do grona pozostałych Wyższych Szkół Bankowych,
które znajdują się w czołówkach rankingów najczęściej wybieranych
uczelni niepublicznych w Polsce.
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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GDAŃSK

Master of Business
Administration

CHORZÓW

Toruń

Master of Business
Administration
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mba

tuż za porażką
czai się

motywujący
sukces
Co według Pana jest najważniejsze w biznesie?
Mam kilka przemyśleń na ten temat – to, co najważniejsze, nie jest według mnie wcale oczywiste. Po
pierwsze - aktywne słuchanie (o czym często zapominamy, skupieni na własnych problemach) oraz
otaczanie się osobami, które są inspirujące, mogą wnieść świeżość, aktywność i energię. Ludzie obok
nas często znają odpowiedzi na ważne pytania, wystarczy je zadać, uważnie słuchać, a rozwiązania
mamy na wyciągnięcie ręki. Warto czerpać z tych zasobów. Druga ważna rzecz – elastyczność
i gotowość na zmiany. Stagnacja i bezpieczeństwo są częstym sygnałem, że nadciąga zagrożenie,
o którym jeszcze nie wiemy albo się go nie spodziewamy. Warto więc być czujnym. I ostatnia sprawa,
choć nie mniej ważna – moim zdaniem dobrze jest trwać przy swoim. Trzymać się własnych zasad,
nie ulegać wpływom, nie zmieniać się pod presją. Sami w odpowiednim momencie powinniśmy
decydować, co i według jakich zasad robić. W przeciwnym razie albo nie czujemy się komfortowo z
podjętymi decyzjami, albo realizujemy cudze, a nie własne cele.

Czy w Pana życiu zawodowym był jakiś punkt zwrotny, który zmienił wszystko?
Trochę nawiązując do pytania pierwszego – był taki moment, kiedy poczułem stagnację i pozorne
bezpieczeństwo. Zdecydowałem się więc przestać słuchać rad osób, którzy doradzali mi pozostanie
w tym stanie, bo przecież niczego „nie da się” zrobić albo „nie da się” zmienić. To chyba najgorsze,
co można usłyszeć. Postanowiłem, że zmienię i zrobię wszystko, co tylko się da. I jednak się udało –
od tamtego momentu zaczął się bardzo szybki etap mojego rozwoju osobistego oraz skok milowy
w karierze.

studiamba.wsb.pl
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Czy lepszą lekcję dają nam porażki czy sukcesy?
Porażki uczą pokory, pokazują, że mierzymy się z nowymi wyzwaniami właściwie nieustannie.
Szczególnie na porażki narażone są osoby poszukujące wyzwań, kroczące po nieznanej drodze,
pionierzy i liderzy. Są one nieuniknione i z założenia łatwiej będzie każdemu z nas, gdy się z tym
pogodzimy i na nie przygotujemy. Często w trakcie zawodowej drogi wchodziłem na nieznane szlaki
i ponosiłem porażkę, ale wiem, że było warto – one umacniają mnie i moje relacje z ludźmi. Ale też
staram się pamiętać, że życie prywatne i kariera zawodowa to sinusoidy, tuż za porażką czai się
budujący, motywujący sukces. To dla mnie najlepsza nauka – zrozumienie zależności pomiędzy
ponoszeniem porażek a osiąganiem sukcesów. Są one ze sobą mocno powiązane.

Marcin Mamrot
Słuchacz programu MBA w WSB w Toruniu

Moduł wyjazdowy
Pierwsze spotkanie – inauguracja, odbywa
się na uczelni, a po nim zapraszamy na
kolację. Zjazdy wyjazdowe odbywają się
w trakcie studiów.
Spotkania i wyjazdy są doskonałą okazją do
poznania się i integracji wewnątrz grupy.

Wizyty studyjne
Ważnym elementem naszych studiów są wizyty
studyjne w wybranych przedsiębiorstwach,
w czasie których słuchacze zapoznają się
z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania
i zarządzania nimi (benchmarking).

Zajęcia
w USA –
dla chętnych

Raz w roku dla słuchaczy programów MBA Wyższych Szkół
Bankowych organizujemy wyjazd do siedziby partnera –
Franklin University – w czasie którego realizujemy autorski
program dostosowany do profilu studiów. Plan pobytu w USA
obejmuje m.in. spotkania i warsztaty prowadzone na uczelni oraz
w wybranych amerykańskich firmach.

AMZ-Kutno SA
Study Tour 2017

Networking
iQor Global Services Poland

Wykłady VIP
Słuchacze programu MBA mogą uczestniczyć
w wykładach gościnnych prowadzonych przez
amerykańskich wykładowców partnerskiej uczelni
oraz gości VIP. W ubiegłych latach takie spotkania
poprowadzili: Paweł Tkaczyk, prof. Jerzy Hausner,
Brenda Jones (FU), Brock Schroeder (FU), Patrick
Bennett (FU) oraz prof. dr hab. Maciej Błaszak.

Dodatkowym atutem studiów MBA jest
możliwość budowania sieci kontaktów
wśród słuchaczy i absolwentów,
przedstawicieli kadry menedżerskiej
wielu uznanych w Polsce firm.
Uczestnikami programu MBA
w WSB w Toruniu i Bydgoszczy są
przedstawiciele m.in. takich firm, jak:
iQor Global Services Poland sp. z o.o.,
Nordic Development SA, PWS Konstanta SA, Cukiernia
Sowa, Rijk Zwaan Polska sp. z o.o., Rywal-RHC sp. z o.o.,
Tele-Fonika Kable SA, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2
SA, Ampol-Merol sp. z o.o., Bella sp. z o.o., Biznes Plus,
Demeterra sp. z o.o., Greenenergo sp. z o.o., Henkell & Co.
Polska sp. z o.o., Isla Agencja Zatrudnienia i Doradztwa
Personalnego, Biurfol, PESA Bydgoszcz SA, Atos.

Uroczyste absolutorium
Uczelnia organizuje uroczyste zakończenie studiów MBA, w którym
uczestniczą władze uczelni, przedstawiciele władz amerykańskiego
partnera, wykładowcy oraz zaproszeni goście. Zgodnie z tradycją
jedne z najważniejszych punktów programu uroczystości to wykład
graduacyjny oraz występ chóru.

Prestiżowy
dyplom
MBA
Absolwenci programu otrzymują
świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych MBA w WSB w Toruniu
wraz z wykazem zaliczonych modułów
i uzyskanymi ocenami oraz dyplom MBA
sygnowany przez WSB i amerykańskiego
partnera programu – Franklin University.

Absolutorium MBA 2019

Wyjątkowe prace
dyplomowe
Najlepsze pomysły na biznes rodzą się w trakcie
dyskusji i wymiany doświadczeń. Nasze studia
stwarzają do tego warunki, a prace dyplomowe
powstałe na zakończenie studiów są znakomitym
ich podsumowaniem. W 2019 roku na wyróżnienie
zasłużyły dwie prace:

•

Autorzy wyróżnionego projektu, Bydgoszcz
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Wydział w Bydgoszczy:
„Implementacja projektu biznesowego na
przykładzie KBF sp. z o.o. spółka komandytowa” –
autorzy: Artur Białek, Przemysław Katarzyński,
Roman Fryszkowski, Grzegorz Małek.
Wydział w Toruniu:
„Marketingowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Agrotrzcina” – autorzy: Tomasz Trzciński,
Arkadiusz Drzewiecki, Piotr Hajkowski.

Autorzy wyróżnionego projektu, Toruń

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

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

•

minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane
doświadczenie menedżerskie).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów:

Promocje:

•

kwestionariusz osobowy

•

•

zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym

•

2 egzemplarze umowy edukacyjnej

•

kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub
II stopnia oraz oryginał do wglądu

•

potwierdzenie przelania opłaty za postępowanie
kwalifikacyjne i wpisowej na konto:
Bank Spółdzielczy 09 9511 0000 0007 8009 2000 0020.

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura
Informacji i Rekrutacji – pocztą lub osobiście – oraz
umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.
O przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego,
przeprowadzonego na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowę przeprowadza komisja kwalifikacyjna, powołana przez
rektora. Decydująca jest liczba punktów zdobytych przez kandydata.
Warunkiem zakwalifikowania do programu jest uzyskanie co
najmniej 60% punktów.

studiamba.wsb.pl
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OPŁATY
Opłaty za studia MBA:
•

opłata wpisowa – 300 zł

•

opłata za postępowanie
kwalifikacyjne – 200 zł

•

czesne – kwoty podane są w tabeli obok

•

opłata końcowa – 600 euro.

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

dla absolwentów Wyższych Szkół
Bankowych

Termin
zapisu
na studia

25.03-30.06.
2020

1.07-16.09.
2020

Kwota
zniżki

3500 zł
+ zwolnienie
z opłaty
wpisowej

2500 zł
+ zwolnienie
z opłaty
wpisowej

•

dla absolwentów innych uczelni

Termin
zapisu
na studia

25.03-30.06.
2020

1.07-16.09.
2020

2000 zł

1000 zł

Kwota
zniżki

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

Dogodny system płatności
Liczba rat

Wysokość raty

Całkowite czesne

Opłata jednorazowa

25 950 zł

25 950 zł

2 raty roczne

13 725 zł

27 450 zł

4 raty semestralne

7375 zł

29 500 zł

20 rat zjazdowych

1550 zł

31 000 zł

Zapraszamy na serwis MBA
www.studiamba.wsb.pl
Wszystkie informacje na temat studiów
Master of Business Administration w WSB
w jednym miejscu!

Bądź na bieżąco. Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER!
REKRUTACJA NA STUDIA MBA
Biuro Informacji i Rekrutacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania

Biuro Informacji i Rekrutacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
tel.: 602 690 547
Agata Wiza
e-mail: agata.wiza@wsb.torun.pl

ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz
tel.: 734 474 981
Dominika Chuda
e-mail: dominika.chuda@wsb.bydgoszcz.pl
tel.: 539 994 438

Agnieszka Muzyczyszyn

Marta Kawicka

Patrycja Jankowska

Dyrektor Biura Programu MBA
agnieszka.muzyczyszyn@wsb.torun.pl
tel.: 602 710 385

Biuro Programu MBA
w Toruniu
mba@wsb.torun.pl
tel.: 56 66 09 265

Biuro Programu MBA
w Bydgoszczy
mba@wsb.bydgoszcz.pl
tel.: 52 58 29 143

studiamba.wsb.pl
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BIURO PROGRAMU MBA

i
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
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.

