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Co Panią motywuje do działania?

W jednej z książek na temat rozwoju osobistego przeczytałam zdanie, które w pełni oddaje to, 
co mnie motywuje: „Klucz do osobistej motywacji można zawrzeć w pięciu słowach: ciekawość, 
pewność siebie, odwaga i zdecydowanie”. To słowa Walta Disneya. Ciekawość daje mi wielkie 
możliwości rozwoju. Chęć poznania danego tematu powoduje, że zaczynam szukać wiedzy w tym 
zakresie. Czytam książki, poszukuję informacji w internecie. Nawiązuję znajomości z ludźmi, którzy 
mają doświadczenie w danych dziedzinach. Moja pewność siebie pozwala mi oczekiwać wiele. A im 
wyższe oczekiwania, tym większa motywacja i lepsze wyniki. Odwaga natomiast kształtuje moje 
ambicje. Zawsze powtarzam sobie: „Aspiruj wysoko”. To wymaga podejmowania wyzwań, ciężkiej 
pracy i aktywności. I wreszcie zdecydowanie, które dla mnie oznacza podjęcie decyzji o konkretnym 
działaniu, wyznaczenie sobie celu i jego realizację. Przeszkody, które pojawiają się na drodze do 
punktu docelowego, również wiele mnie uczą, dzięki czemu smak zwycięstwa jest jeszcze lepszy. 
Nic mnie tak nie motywuje jak sukces, bo z każdą kolejną wygraną chcę więcej.

Czy w Pani życiu był moment, kiedy ktoś sprawił, że ruszyła Pani do dzieła ze 
zwiększoną mocą?

Dziesięć lat temu na swojej drodze spotkałam anioła stróża. Byłam zahukaną dziewczyną z małego 
miasteczka na Dolnym Śląsku. Pracowałam na stanowisku referentki w niewielkiej, lokalnej firmie, 
za najniższe krajowe wynagrodzenie. Pewnego dnia, zupełnie przypadkiem (tak wtedy myślałam), 
w moim życiu pojawił się ktoś, kto powiedział mi, że mogę więcej. Jako że byłam osobą, która 
zupełnie nie wierzyła w siebie, na początku puściłam te słowa mimo uszu. Po niedługim czasie od 
mojego anioła stróża dostałam propozycję udziału w trzydniowym szkoleniu z rozwoju osobistego, 
które odbywało się w Warszawie. Pamiętam, że szukałam wtedy miliona wymówek, takich jak 
„brak pieniędzy”, „mało czasu” i „za daleko”. Na dodatek szkolenie odbywało się w języku obcym, 
a ja nie znałam wtedy angielskiego. Argumentom nie było końca, jednak w odpowiedzi usłyszałam: 
„Wszystko załatwione! Jedziesz!”. Teraz wiem, że to nie był przypadek. Tak miało być. Z dzisiejszej 
perspektywy mogę powiedzieć, że to szkolenie odmieniło moje życie. Ogromne wrażenie zrobili 
wtedy na mnie ci wszyscy ludzie, ich energia i podejście do życia. Gdy wracałam do domu, w głowie 
rozbrzmiewały mi zdania: „Twoje przekonania kształtują twoją rzeczywistość. Twoje przekonania 
decydują o twoim sukcesie. Wiara w swój cel pomoże ci osiągnąć sukces i być szczęśliwą”. Wtedy 
właśnie poczułam to wewnętrzne „coś”. To był początek mojej metamorfozy. Zaczęłam czytać książki 
o rozwoju osobistym i wyznaczać sobie małe cele. Zarobione pieniądze inwestowałam w szkolenia, 
aby się uczyć, ale również żeby przebywać z ludźmi, którzy wyznają wartości podobne do moich. Od 
tamtej pory moje życie zmieniło się o 180 stopni. Codziennie jestem wdzięczna, że los postawił na 
mojej drodze osobę, która dostrzegła we mnie potencjał i we mnie uwierzyła. 

A co Pani uważa za swój największy sukces?

To bardzo trudne pytanie. Ale śmiało mogę powiedzieć, że jestem ogólnie dumna ze swjego życia. 
Czuję się niezależna, bezpieczna, biznesowo spełniona i prywatnie szczęśliwa. Cieszę się życiem 
i wiem, że jestem we właściwym miejscu. Nadal mam chęć się rozwijać i to mój największy sukces. 

Karolina Świdkiewicz
prezes zarządu, BZMO sp. z o.o. 

uczestniczka studiów MBA w WSB we Wrocławiu 
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Lider rankingów
Najchętniej wybierana uczelnia

W opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 
2020/2021 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to 
najczęstszy wybór kandydatów, którzy rozpoczynają 
studia na uczelniach niepublicznych na Dolnym Śląsku. 

Ranking uczelni niepublicznych

W 2020 roku w ogólnopolskim rankingu niepublicznych 
uczelni wyższych miesięcznika „Perspektywy” 
znaleźliśmy się w pierwszej piątce najlepszych 
niepublicznych uczelni wyższych na Dolnym Śląsku. 

Klasa profesjonalna plus dla MBA i FUMBA

W ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM 
z 2020 roku programy MBA i FUMBA otrzymały klasę 
profesjonalną plus.

Rating SEM Forum to najdłużej prowadzony system ocen 
programów MBA w Polsce. Komisja bierze pod uwagę 
m.in. organizację zajęć, kadrę dydaktyczną, program 
studiów, liczbę edycji, współpracę z partnerami i pozycje 
w innych rankingach. 

CoLuMBus

Franklin University – partner merytoryczny 
programu MBA
Franklin University to prywatna uczelnia non profit 
z siedzibą w Columbus w USA, która od ponad 120 lat 
wdraża pionierskie programy skrojone na miarę 
oczekiwań ambitnych i zorientowanych na cele 
studentów. Jest drugim co do wielkości prywatnym 
uniwersytetem w stanie Ohio. Rocznie mury Franklin 
University opuszcza prawie 10 000 studentów.

Działalność Franklin University opiera się na czterech 
filarach, którymi są:

•	 zapewnienie wysokiej jakości akademickiej,

•	 dostęp do różnych form edukacji, 

•	 dopasowywanie się do potrzeb studentów,

•	 odpowiadanie na zmiany zachodzące 
w społeczeństwie, gospodarce i biznesie.

Akredytacje:

•	 The Higher Learning Commission,

•	 International Accreditation Council for Business 
Education (IACBE).

WROCŁAW

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu –  
lider wśród uczelni na Dolnym Śląsku
Od ponad 20 lat z powodzeniem kształcimy wysokiej 
klasy specjalistów i menedżerów. Jesteśmy uznaną marką 
nie tylko na dolnośląskim rynku usług edukacyjnych. 
W 2006 roku otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (obecne MEiN) na utworzenie 
filii w Opolu. W lipcu 2015 roku Wydział Finansów 
i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

Polskojęzyczne studia Master of Business Administration  
uruchomiliśmy we Wrocławiu w 2009 roku. W naszej 
ofercie jest również anglojęzyczny program Franklin 
University MBA. W 2017 roku poszerzyliśmy naszą ofertę 
dla menedżerów o kolejne programy: Executive MBA – 
Project Management (3 semestry) i Executive Program – 
Business Trends (2 semestry).
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opoLE

Studia MBA w Opolu
Na terenie Opolszczyzny działają duże spółki krajowe, 
zagraniczne koncerny, firmy rodzinne o coraz mocniejszej 
pozycji na rynku międzynarodowym. Mając na 
uwadze rozwój regionu, WSB we Wrocławiu umożliwia 
menedżerom realizację studiów MBA również w filii 
w Opolu. 

Partner biznesowy
Partnerem biznesowym programu MBA realizowanego 
w WSB w Opolu jest Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki. 

Studia MBA w WSB w Opolu to czas przeznaczony 
na kształtowanie siebie jako świadomego, 
nowoczesnego menedżera. To również 
przestrzeń na zdobywanie i systematyzowanie 
wiedzy, a także doskonalenie posiadanych już 
umiejętności. Wykładowcy na studiach MBA to 
profesjonaliści, którzy przedstawiają uczestnikom 
najnowsze trendy, innowacyjne techniki i dzielą 
się z nimi swoim bogatym doświadczeniem. 
Jestem przekonana, że dyplom MBA uzyskany 
w WSB w Opolu otworzy absolwentom drzwi do 
kolejnych sukcesów zawodowych.

Małgorzata Klimek
dyrektor działu studiów podyplomowych

koordynatorka programu MBA w Opolu

Studia MBA w WSB godne polecenia

Źródło: „Badanie opinii studentów WSB” przeprowadzone w okresie od kwietnia do maja 2021 roku przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych 
TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższych Szkół Bankowych. Próba n = 225 uczestników studiów MBA.

91,3% uczestników 
studiów MBA w WSB 
poleciłoby je swoim 
znajomym 9 na 10
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Co sprawia, że podejmuje Pan nowe wyzwania?

Chęć poznania była i jest dla mnie największym motorem do działania. 
Rozpoczynanie nowego rozdziału kariery poprzez zmianę firmy czy stanowiska 
zawsze jest dla mnie wyzwaniem, ale przede wszystkim dawką pozytywnej 
energii. Poznawanie biznesu, systemu IT, współpraca z partnerami lub rozpoczęcie 
studiów – każde takie wkraczanie w nieznane środowisko i poszerzanie strefy 
komfortu to coś, w czym łatwo się odnajduję.

Co wpływa na Pana postawę w biznesie?

Niewątpliwie presja czasu i poczucie, że realizuję wytyczony plan, odgrywają 
dużą rolę jako czynniki determinujące moje zaangażowanie. Przede wszystkim 
jednak lubię czuć odpowiedzialność i mieć swobodę działania. Jednym z takich 
momentów w mojej karierze była praca nad projektem mającym na celu wdrożenie 
nowego procesu montażowego. Efekty moich działań w dużej mierze rzutowały na 
całość, jako że byłem osobą odpowiedzialną za jego część logistyczną. Ze względu 
na problem z dostawcą zostałem poinformowany, że projekt musi się zakończyć 
trzy miesiące wcześniej, niż zakładał pierwotny plan. Tempo, jakie wtedy zostało 
narzucone, dało mi niesamowitą energię do działania, przynosząc tym samym 
pozytywne efekty projektu. Świadomość pozostawienia mi swobody działania 
otworzyła pole dla nowych pomysłów i rozwiązań. Ostatecznie projekt zakończył 
się pełnym sukcesem na tydzień przed wyznaczonym nowym terminem. Był to dla 
mnie ogromny powód do dumy i satysfakcji. 

Z jakich osiągnięć jest Pan najbardziej dumny?

Jako dzieciak marzyłem, aby mieć swój upragniony komputer. Był to okres 
gwałtownego rozwoju IT w Polsce i większość moich rówieśników pragnęła 
mieć taki sprzęt. Koszty zakupu nowego PC były wtedy bardzo wysokie, więc 
sam musiałem uskładać pieniądze. Przez kilka lat systematycznie oszczędzałem 
i podejmowałem się prac sezonowych, aż w końcu udało mi się zebrać wymaganą 
kwotę i zakupić wymarzony sprzęt. Mimo że było to wieki temu, nadal mam 
w pamięci ten okres, nie tylko ze względu na fakt, że spełniłem swoje pierwsze 
marzenie, lecz również osiągnąłem ważny, wyznaczony przez siebie cel. Ta historia 
uświadamia mi jedno: aby dopiąć swego, trzeba mieć takie cechy jak determinacja, 
zapał i chęć do działania. 

Jacek Kuźmik 
architekt rozwiązań biznesowych w dziale finansów, MERCK Business Solutions Europe 

uczestnik studiów MBA w WSB we Wrocławiu
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Studia MBA w WSB we Wrocławiu trwają dwa lata. 
Program podzieliliśmy na moduły tematyczne, 
które łącznie liczą 360 godzin obowiązkowych zajęć 
dydaktycznych. Program przewiduje również 64 godziny 
fakultatywnych zajęć o różnej tematyce, m.in.: szkolenia 
tematyczne, kurs językowy czy networking biznesowy. 
Realizacja całych studiów gwarantuje zdobycie 
kompleksowej wiedzy z zakresu general management, 
niezbędnej do efektywnego i sprawnego zarządzania 
przedsiębiorstwem.

Zjazdy
Zjazdy odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty 
i niedziele), zazwyczaj co dwa-trzy tygodnie. Zajęcia trwają 
po osiem godzin dydaktycznych dziennie (we Wrocławiu 
od 8.30 do 15.30, w Opolu od 9.00 do 16.00) z przerwami 
kawowymi i na lunch. 

Ponadto w ramach programu uczelnia organizuje dwie sesje 
wyjazdowe, których wartość merytoryczna wzbogacona jest 
o element integracyjny. Takie zjazdy odbywają się na dobry 
początek i koniec studiów, a ich koszt pokrywa WSB.

Praktyczność
Stawiamy na zajęcia kontaktowe, aby uczestnicy mogli 
wymieniać się doświadczeniami. Współpracujemy 
z ekspertami cechującymi się bogatym doświadczeniem, 
charyzmą oraz praktyką w wystąpieniach publicznych. 
Bazujemy na aktualnych przykładach biznesowych 
i podążamy za trendami kreowanymi przez rynek.

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

Zasady zaliczenia
Poszczególne moduły uczestnicy zaliczają na podstawie 
wytycznych trenera (praca zaliczeniowa, projekt grupowy, 
obecność na zajęciach). 

Zaliczenie studiów polega na uzyskaniu pozytywnej oceny:

•	 ze wszystkich modułów w ramach programu,

•	 z symulacyjnej gry biznesowej Marketplace,

•	 z indywidualnej pracy biznesowej,

•	 z testu końcowego.

Elementem warunkującym jest frekwencja na zajęciach 
w wymiarze minimum 80%.

Indywidualna praca biznesowa to opis inspiracji, którą 
uczestnik zaczerpnął podczas zajęć i może opisywać 
zarówno wdrożenie, jak i rozpisanie pomysłu na 
przyszłość. Powinna zawierać opis problemu biznesowego, 
zastosowanego narzędzia oraz realnych lub oczekiwanych 
rezultatów tej implementacji. Pracę oceniają eksperci. Taka 
forma zakończenia studiów daje pełen obraz posiadanych 
umiejętności i wiedzy uczestnika.

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

Dodatkowe możliwości
Szkolenia dodatkowe 

Program MBA uzupełniony jest o szkolenia fakultatywne 
o różnorodnej tematyce, które prowadzą wybitni eksperci 
i uznani trenerzy biznesu. Szkolenia odbywają się zgodnie 
z harmonogramem.

Kurs językowy „Business skills”

Naszych uczestników zachęcamy do skorzystania 
z zajęć, których ideą jest uaktualnienie i uzupełnienie 
wiedzy z zakresu prowadzenia prezentacji oraz spotkań 
biznesowych w języku angielskim. Kurs organizowany jest 
dla osób, których poziom zaawansowania języka jest co 
najmniej na poziomie B2.
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3 fiLAry 
progrAMu

Partnerski:
•	 program stworzyliśmy we 

współpracy z amerykańskim 
partnerem – Franklin University,

•	 studia organizujemy w WSB we 
Wrocławiu i WSB w Opolu,

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

•	 organizacja studiów jest oparta 
na partnerskim podejściu do 
uczestników, którzy podczas całego 
toku studiów mogą liczyć na na 
wsparcie pracowników Biura 
Programu MBA,

•	 w trakcie zajęć nawiązują się relacje 
pomiędzy uczestnikami – sprzyjają 
temu wymiana wiedzy, networking, 
praca w zespołach projektowych.

Praktyczny:
•	 nasi wykładowcy to praktycy 

biznesu, 

•	 wykorzystujemy modułowy system 
nauczania,

•	 oferujemy dodatkowe moduły 
językowe („Business skills”) w formie 
intensywnych szkoleń biznesowego 
języka angielskiego,

•	 zajęcia mają angażującą formę, są 
to: warsztaty, studia przypadków, 
treningi, symulacje biznesowe – 
zdobytą wiedzę uczestnicy mogą 
wykorzystywać na bieżąco w życiu 
zawodowym,

•	 uczestnicy mogą korzystać z platform 
internetowych Extranet i Moodle, 
gdzie mogą sprawdzić wszelkie 
informacje dotyczące studiów.

Profesjonalny:
•	 absolwenci zdobywają dyplom 

sygnowany przez amerykańskiego 
partnera,

•	 uczestnicy otrzymują profesjonalnie 
opracowane materiały 
dydaktyczne,

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

•	 program otrzymał klasę 
profesjonalną plus w ratingu SEM 
FORUM 2020,

•	 nasza uczelnia należy do grupy 
Wyższych Szkół Bankowych, 
o której sile stanowi ponad 20-letnie 
doświadczenie w prowadzeniu 
programów MBA.

O wyborze studiów w WSB zdecydowało kilka czynników, lecz najważniejszym 
okazała się rekomendacja wykładowców, z którymi współpracuję od wielu lat.  
Przede wszystkim chwalili staranny dobór kadry, przemyślany program merytoryczny 
oraz atmosferę sprzyjającą zdobywaniu i budowaniu relacji biznesowych. Z zajęć 
wyniosłam wiele wartościowej wiedzy oraz praktycznych narzędzi. Mimo że z częścią 
zagadnień miałam już styczność, dobrze było je odświeżyć, uporządkować oraz 
spojrzeć na nie z innej perspektywy. 

Edyta Grabowska
wiceprezes zarządu, ATUM sp. z o.o. 

absolwentka studiów MBA w WSB we Wrocławiu 
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Studia Master of Business Administration kładą szczególny 
nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego zajęcia 
prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem 
biznesowym. Do kadry dydaktycznej programu należą m.in.:

Dr Tomasz Kalinowski, prof. KyIU – 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 zarządzanie biznesem międzynarodowym.

Dr Tomasz Kopyściański – adiunkt WSB Wrocław, specjalista 
z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa; autor 
i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we 
współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami 
oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi 
przeprowadzania audytu finansowego, opracowywania 
biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, 
pozyskiwania źródeł finansowania; pracownik kancelarii 
BSKK – Radcowie Prawni i Adwokaci; dziennikarz felietonista 
w lokalnych i regionalnych czasopismach.

Wojciech Męciński – praktyk w dziedzinie HRM 
z kilkunastoletnim doświadczeniem we wdrażaniu 
i rozwoju narzędzi oraz systemów HR w dużych 
organizacjach działających w międzynarodowym 
środowisku; certyfikowany coach przy ICC, specjalizujący 
się w executive i business coaching (przeszło 1100 godzin 
praktyki); od początku swojej kariery zawodowej 
blisko związany z działaniami z dziedziny ZZL (jako HR 
development manager i HR manager); certyfikowany asesor 
AC/DC oraz specjalista z dziedziny badań kompetencyjnych; 
uczestnicy programu MBA spotykają go na zajęciach 
z obszaru HR. 

Maciej Stoiński – trener biznesu, praktyk zarządzania 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w handlu, 
zarówno po stronie dostawcy, jak i sieci handlowych, a także 
w obszarze szkoleń i doradztwa; był w zarządzie Grupy Piotr 
i Paweł SA; prowadzi zajęcia z zarządzania strategicznego.

Paweł Tkaczyk – marketingowiec, właściciel agencji 
marketingowej Midea; jak sam twierdzi, zarabia na życie 
opowiadaniem historii; buduje silne marki – pracuje m.in. 
z Agorą, Grupą Allegro i wieloma mniejszymi firmami; 
doradza start-upom i innym przedsiębiorstwom jako mentor, 
np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest; dzieli się 
wiedzą – prowadzi blog o budowaniu marki, a także szkolenia 
z marketingu, brandingu, social mediów; na studiach MBA 
prowadzi zajęcia z marketingu.

kAdRA dydAktyCznA 

W życiu zawodowym odczuwałem pewne deficyty wiedzy, 
szczególnie w obszarach miękkich. Pomyślałem, że studia 
MBA mogłyby mi pomóc i rozwinąć właśnie te umiejętności 
personalne. Dziś wiem, że to był strzał w dziesiątkę. 
Kolejnym atutem MBA jest spotkanie wykładowców, 
którzy mają duże i praktyczne doświadczenie w biznesie. 
Przychodząc na studia, mamy już wiedzę akademicką, 
potrzebujemy konkretnych przykładów i je dostajemy.

Mieczysław Drożdżyński
wójt gminy Wijewo 

uczestnik studiów MBA w WSB we Wrocławiu 
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Orientation Day 

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

Wystąpienia publiczne / Hybrydowa komunikacja lidera (moduł online)

Skuteczny lider to skuteczny mówca. Hybrydowa komunikacja lidera to sprawdzone techniki przygotowania 
i dostarczenia skutecznego przekazu – w wirtualnym i realnym świecie – który trafia do mózgu odbiorcy i wpływa na 
jego decyzje. Hybrydowe i wirtualne środowisko pracy to niesamowite pole do wyróżnienia i zwiększonej efektywności. 
Każde spotkanie to szansa, by idea została zauważona, zapamiętana i wzbudziła zaangażowanie. Po zakończeniu 
modułu uczestnik będzie potrafił:
•	 efektywnie przygotować się do publicznej wypowiedzi,
•	 wzbudzać i utrzymać zainteresowanie i motywację odbiorców – zarówno przez 45 minut, jak i przez cztery godziny,
•	 wyróżnić swój temat i spotkanie z tłumu innych,
•	 korzystać z pomocy wizualnych,
•	 przekonać do swoich racji i zainspirować publiczność. 

Negocjacje w biznesie

Negocjacje w biznesie to szeroki obszar zagadnień, który można analizować z punktu widzenia teorii interakcji 
czy modelu procesu komunikowania. Pojawiają się w tym obszarze takie standardowe zagadnienia, jak wybór 
stylów negocjowania, proces i fazy prowadzenia rozmów czy stosowane w ich trakcie chwyty i manipulacje. 
W trakcie zajęć wszystkie te tematy omawiane są nie tylko na poziomie wiedzy teoretycznej, nacisk bowiem 
położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w licznych grach i ćwiczeniach 
negocjacyjnych. Aktywny udział w zajęciach będzie dla uczestników okazją do:
•	 zrozumienia procesu percepcji partnera, siebie i sytuacji negocjacyjnej,
•	 tworzenia strategii negocjowania oraz planowania zadań negocjacyjnych,
•	 zaznajomienia się z technikami negocjacji,
•	 opanowania umiejętności redukowania napięcia w trakcie rozmów i przełamania impasu, a także radzenia 

sobie w sytuacjach kryzysów negocjacyjnych,
•	 diagnozowania swoich osobistych umiejętności i predyspozycji do prowadzenia negocjacji. 

MODUŁ: KOMUNIKACJA

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

Komunikacja menedżerska 

PROGRAM STUDIÓW

8 godz.

16 godz.

16 godz.

16 godz.

48 godz.

st
ud

ia
m

ba
.w

sb
.p

l  
   

   
 1

1 



Pr
og

ra
m

 s
tu

di
ów

Otoczenie prawne

Zajęcia umożliwiają uczestnikom rozumienie głównych zasad i prawidłowości funkcjonowania biznesu 
w otoczeniu prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Poznają zasady podejmowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym. 
Na podstawie zdobytych w trakcie zajęć informacji będą mogli samodzielnie wybrać adekwatną dla danego 
przypadku formę prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej oraz dokonać analizy stosunków 
zobowiązaniowych w obrocie gospodarczym. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili:
•	 krytycznie oceniać otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje firma,
•	 dokonać krytycznej analizy aktu prawnego powołującego przedsiębiorcę (osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej),
•	 dokonać analizy praw i obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej,
•	 dokonać prawidłowego wyboru zabezpieczenia konkretnej umowy. 

Otoczenie ekonomiczne

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

MODUŁ: OTOCZENIE BIZNESOWE 

Ekonomia menedżerska

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

organizacji. 

Przywództwo i zarządzanie w firmie

Najcenniejszym kapitałem każdej organizacji są ludzie, którzy swoim osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się 
do osiągnięcia wszystkich założonych przez przedsiębiorstwo celów. Od dobrze funkcjonującego zespołu pracowników 
zależy powodzenie organizacji, dla której pracują. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:
•	 kontrolować główne wskaźniki efektywności organizacji,
•	 wskazywać metody umocnienia kapitału ludzkiego oraz motywacji pracowników w celu zapewnienia sukcesu 

firmy,
•	 analizować zasadnicze funkcje human resources oraz ich współdziałanie w ramach organizacji. 

MODUŁ: HR

16 godz.

16 godz.

16 godz.

16 godz.

48 godz.

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

Rachunkowość finansowa

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

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza jest podstawowym systemem informacyjnym. Jej celem jest dostarczanie informacji, 
które powinny sprzyjać sprawniejszemu zarządzaniu jednostką gospodarczą. Podczas zajęć omówione zostaną 
funkcjonalne aspekty rachunkowości zarządczej, w tym planowanie, podejmowanie decyzji, a także ocena 
wyników przedsiębiorstwa. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:
•	 wykorzystywać informacje pochodzące z ksiąg rachunkowych do podejmowania decyzji zarządczych,
•	 rozróżniać koszty prowadzonej działalności i metody ich analizy,
•	 dokonywać, przy podejmowaniu decyzji z zakresu budżetowania kapitałowego, odpowiednich szacunków 

dotyczących przepływów pieniężnych, a także stóp procentowych. 

MODUŁ: MARKETING

MODUŁ: RACHUNKOWOŚĆ

Analizy marketingowe

Przedsiębiorstwa w swoich zasobach, dzięki systemom elektronicznym, gromadzą coraz więcej informacji 
o klientach, które mogą wykorzystać do ulepszania oferty. Poprzez szczegółowe badanie zachowań konsumenta 
można zaobserwować, w jaki sposób produkt, miejsce, cena oraz promocja tworzą unikalną wartość rynkową. 
W ramach zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę związaną ze stosowaniem modeli i analiz rynku służących lepszemu 
poznaniu oczekiwań klientów. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili:
•	 zaprojektować badania o charakterze ilościowym i jakościowym,
•	 dokonać oceny przydatności danych pochodzących ze źródeł wtórnych i pierwotnych,
•	 dokonać analizy zbioru danych i sformułować na ich podstawie rekomendację dla przedsiębiorstwa. 

16 godz.

16 godz.

16 godz.

16 godz.

32 godz.

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

odbiorców,
•	 generować innowacje w zakresie rozwoju i ulepszania wizerunku firmy. 

16 godz.

Zarządzanie biznesem międzynarodowym

Istotą prowadzonego przedmiotu jest pokazanie skomplikowanego otoczenia międzynarodowego polskiego biznesu 
z uwzględnieniem aspektów „twardych”, takich jak np. relacje handlowe i inwestycyjne pomiędzy gospodarką 
Polski, branżami a pojedynczymi firmami, oraz „miękkich”, koncentrujących się na uwarunkowaniach kultury 
biznesu międzynarodowego, niezwykle ważnych z punktu widzenia skutecznego funkcjonowania polskiej firmy 
w otoczeniu firm i klientów zagranicznych. Dzięki warsztatom z doświadczonym byłym polskim dyplomatą 
gospodarczym uczestnicy będą mieli szansę poznania licznych przykładów z praktyki biznesu międzynarodowego 
oraz możliwość analizy własnych, firmowych doświadczeń biznesowych. Po ukończeniu modułu uczestnicy:
•	 będą identyfikować komplet zewnętrznych uwarunkowań biznesowych dla swojej firmy/instytucji, 
•	 dowiedzą się, jak skutecznie i asertywnie nawiązywać kontakty biznesowe z partnerami zagranicznymi, 
•	 będą wiedzieć, gdzie szukać pomocy państwa w razie pojawienia się kłopotów, 
•	 będą znać wartościowe źródła informacyjne przydatne do przygotowania ekspansji zagranicznej swojej firmy. 

16 godz.

Zarządzanie projektami

W większości współczesnych firm, czy to produkcyjnych, czy usługowych, realizowane są projekty, które 
mają przyczynić się do realizacji określonych celów przedsiębiorstwa. Ich umiejętne zaplanowanie, a następnie 
przeprowadzenie jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Uczestnicy poznają metody selekcji, planowania i realizacji 
projektów, a także analizowania i ulepszania oraz utrzymywania jakości. Po zakończeniu modułu uczestnicy:
•	 ukierunkują rozwój zawodowy na programowe i projektowe zarządzanie firmą,
•	 będą znać różne techniki zarządzania projektami,
•	 będą mieć praktyczną wiedzę w zakresie skutecznego wdrażania i stosowania metodyk zarządzania projektami. 

32 godz.

Źródła finansowania

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

16 godz.

MODUŁ: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 48 godz.

MODUŁ: ZARZĄDZANIE 48 godz.
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Ocena efektywności inwestycji

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

inwestycyjnych,
•	 określia wpływ podejmowanych decyzji na wartość firmy. 

16 godz.

Analiza wiarygodności finansowej

Moduł poświęcony jest narzędziom umożliwiającym ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W ramach 
zajęć szczególnie istotną kwestią jest rozwój umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi poprzez studia 
przypadków i analizę rzeczywistych przedsięwzięć biznesowych. Po ukończeniu modułu uczestnicy będą 
potrafili: 
•	 pozyskiwać informacje finansowe z otoczenia biznesowego,
•	 wykorzystywać narzędzia do oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa,
•	 w sposób praktyczny czytać i wykorzystywać informacje finansowe,
•	 podejmować decyzje przekładające się na wyniki finansowe.  

16 godz.

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

dr Krzysztof Koj
wykładowca programu MBA w WSB we Wrocławiu  

adiunkt we Franklin University, wykładowca Modern College  

of Business and Science (Maskat, Oman)  
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Symulacyjna gra menedżerska

W ramach modułu uczestnicy biorą udział w grze „Marketplace”, w której ćwiczą podejmowanie decyzji 
strategicznych i taktycznych podobnych do tych, jakie muszą zostać podjęte przez zarząd każdej nowo utworzonej 
firmy. Największym wyzwaniem w grze – tak jak i w świecie rzeczywistym – jest konieczność ciągłego 
dokonywania wielu rozstrzygnięć strategicznych i taktycznych równocześnie. Nie można odkładać kampanii 
reklamowej czy rozwoju rynku w czasie podejmowania decyzji o wysokości ceny produktu. Uczestnik staje przed 
problemem współzależności różnych wariantów związanych z daną tematyką, ale również zależności pomiędzy 
różnymi obszarami. 

Procesowi wyboru zawsze towarzyszy niepewność. Uczestnicy przekonają się jednak, że można ją zredukować, opierając 
się na wynikach decyzji z przeszłości. Mogą potem dokonywać korekt, tak więc można sobie radzić nawet z wątpliwymi 
wyborami (sądy dotyczące przeszłości są o wiele trafniejsze niż przewidywania).

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

MODUŁ DO WYBORU

W programie studiów znajdą się dwa moduły, które zostaną wybrane większością głosów uczestników.

Zarządzanie strategiczne

Podczas realizacji modułu analizie poddane będą czynniki otoczenia i wnętrza organizacji, które sprzyjają 
rozwojowi lub go zakłócają, stanowiąc główny problem top managementu w firmach. Po zakończeniu modułu 
uczestnicy będą potrafili m.in.: 
•	 przeprowadzić analizę efektywności strategii przyjętej przez organizację,
•	 połączyć instrumenty i koncepcje przedstawione podczas poprzednich modułów przy wykorzystaniu 

internetu, opierając się na przeprowadzonej symulacji biznesowej,
•	 przygotowywać prezentacje biznesowe zgodne z najnowszymi trendami. 

MODUŁ: STRATEGIA

16 godz.

16 godz.

Design thinking i praktyka zarządzania 16 godz.

Jak zbudować mentalny mistrzowski zespół i być nieformalnym liderem 16 godz.

W co grają ludzie – osobowość lidera 16 godz.

Digital transformation 16 godz.

32 godz. 

32 godz.
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siŁA gRuPy WsB

22 LATA  
DOŚWIADCZENIA
W KSZTAŁCENIU  
KADR MENEDżERSKICH

WYżSZE SZKOŁY BANKOWE – 

NAJCZĘŚCIEJ 
WYBIERANE  
UCZELNIE  
NIEPUBLICZNE 

W opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacji 
o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 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 
38 000 kandydatów. 

W ciągu 28 lat istnienia zaufało nam ponad 400 000 studentów 
studiów wyższych, podyplomowych i MBA.

3 ZAGRANICZNE 
UCZELNIE 
PARTNERSKIE

USA
Franklin University

WIELKA BRYTANIA
University of Northampton

SZWAJCARIA
Swiss Business School

WSB Gdańsk

WSB Bydgoszcz

WSB Toruń

WSB Szczecin

WSB Poznań

WSB Wrocław

WSB Opole

WSB Chorzów

WSB Warszawa

9 MIAST
19 PROGRAMÓW 
MBA 
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Skąd czerpie Pani energię?

Od dziecka cechuje mnie silna motywacja wewnętrzna – ogromna siła napędowa, która mnie 
stale pobudza i utrzymuje na wysokich obrotach. To taki impuls, co nie pozwala się zatrzymać 
i spocząć na laurach zarówno w kwestiach pracy zawodowej, jak i rozwoju osobistego. Dodatkowe 
źródło motywacji znajduję w swoim otoczeniu zawodowym. Ogromną siłę do działania dają mi 
wieloletnia współpraca z pracownikami i zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Tworzymy zespół 
wspaniałych ludzi, na których zawsze mogę polegać. Atmosfera w pracy, jaką wspólnie stworzyliśmy, 
wzajemny szacunek i zaangażowanie są dla mnie paliwem, które napędza mnie do codziennej walki 
o zapewnienie im jak najlepszych warunków zatrudnienia i poczucia bezpieczeństwa, stworzenia 
pola do kreatywnego i niestandardowego myślenia. 

Jakie wyzwania lubi Pani najbardziej?

Każdy nowy projekt wywołuje u mnie ogromny entuzjazm oraz ponadnormatywne zaangażowanie. 
Uwielbiam, kiedy coś się dzieje, kiedy pojawiają się wyzwania. Konieczność sprawdzenia się 
w nowych obszarach działalności biznesowej dodaje mi energii i błysku w oku. Ten sam mechanizm 
działa w życiu prywatnym, kiedy obmyślam dla siebie kolejne wyzwania, przystępuję do planowania, 
a później realizacji. Od pierwszej minuty wchodzę na pełne obroty i utrzymuję się na nich aż do 
uzyskania zamierzonego efektu.

Czy w Pani życiu są jakieś szczególne osiągnięcia, którymi może się Pani pochwalić?

Jest kilka powodów, które rzeczywiście napawają mnie dumą i uświadamiają, jak wiele zależy od 
nas samych, ile jesteśmy w stanie osiągać, jeśli tylko w siebie uwierzymy i będziemy konsekwentnie 
dążyć do celu. Od lat skutecznie łączę życie zawodowe z prywatnym. Mam dwójkę wspaniałych dzieci, 
które de facto są dla mnie ogromnym wyzwaniem i motywacją. Zawodowo dumna jestem z tego, że 
zawsze postępowałam odważnie, mając na uwadze dobro spółki i pracowników, jednocześnie nigdy nie 
zapominając o swoich wartościach. Mimo wielu obowiązków służbowych i prywatnych znajduję także 
czas dla siebie, na własne pasje i hobby, naukę i rozwój. W natłoku zadań, dzięki świetnej organizacji, 
znalazłam czas, aby przygotować się i zrealizować kilka z moich marzeń, m.in: pięć półmaratonów, 
jeden maraton, studia MBA w WSB. Jestem z tego dumna i wiem, że to nie koniec moich działań. 

Katarzyna Zięba
dyrektor zarządzająca i prezes LGI Polska sp. z o.o.

uczestniczka studiów MBA w WSB we Wrocławiu

AtmOsfeRA 
jest dlA mnie 
pALiwEM 
dO dziAŁAniA

st
ud

ia
m

ba
.w

sb
.p

l  
   

   
 1

8 





MBA 
Days
W ramach MBA Days dwa razy w roku 
organizujemy warsztaty oraz wykłady otwarte. 
Jest to okazja, by zobaczyć, jak prowadzimy 
zajęcia, porozmawiać z wykładowcami, 
opiekunami, a także absolwentami i obecnymi 
uczestnikami studiów. Najbliższe MBA Days 
odbędą się 21 czerwca i 8 września 2022 roku we 
Wrocławiu oraz 9 czerwca i 14 września 2022 roku 
w Opolu. Szczegóły oraz formularz zapisu pojawią 
się na naszej stronie www.studiamba.wsb.pl.

Dodatkowe 
szkolenia
Nasi uczestnicy mogą brać udział w ciekawych 
szkoleniach, które prowadzą doświadczeni trenerzy. 

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy zajęcia  
„The power of Compelling Communication,  
Creative Flow & Purposeful Design”  
(Rob Sullivan), „Leadership XXI wieku”  
(Arkadiusz Żurek), „Podróż w głąb siebie – 
uważność i samoświadomość”  
(Katarzyna Łukowska), „Lean Management”  
(dr Wojciech Josek).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 

Zajęcia  
w USA –
dla chętnych
Raz w roku dla uczestników programów MBA Wyższych Szkół 
Bankowych organizujemy wyjazd do USA z autorskim programem 
dostosowanym do profilu studiów MBA. Plan pobytu w Stanach 
Zjednoczonych obejmuje m.in. zwiedzanie Franklin University oraz 
spotkania i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli wybranych 
amerykańskich firm. Uczestnicy odwiedzają również wybrane 
miasta i atrakcyjne obiekty. W 2019 roku na trasie wyjazdu znalazły 
się Atlanta i Waszyngton. Wyjazd jest dodatkowo płatny – więcej 
informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA.

Study Tour, zajęcia na Franklin University 

Liga Mistrzów  
Negocjacji
Liga Mistrzów Negocjacji to uczelniane rozgrywki biznesowe dla 
uczestników studiów MBA w WSB we Wrocławiu i Opolu. Wydarzenie 
składa się z dwóch etapów. Część pierwsza to eliminacje, w których 
rywalizuje ze sobą dwanaście pięcioosobowych zespołów, zaś druga – 
finałowa – wyłania zwycięską drużynę. Całe wydarzenie rozgrywa 
się w fabule Dzikiego Zachodu i wykorzystuje jedną z najlepszych 
polskich gier strategicznych zatytułowaną „Wschód Dzikiego 
Zachodu”. Przenosi ona graczy do miasteczka Kairoscity, w którym 
prowadzą oni między sobą interesy i rozwijają rodzinny biznes.



Uroczysta 
graduacja 
W uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów MBA, 
stanowiącej ukoronowanie dwóch lat ciężkiej pracy, biorą udział 
również władze uczelni oraz zaproszeni goście. Dotychczas 
naszymi prelegentami byli m.in.: Sebastian Kotow, Marcin 
Petrykowski oraz Piotr Cieszewski. 
Absolwenci otrzymują dwa dokumenty: świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych oraz dyplom w języku angielskim, 
sygnowany przez przedstawicieli WSB oraz Franklin University.

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

Osoby podejmujące studia to reprezen-
tanci różnych branż zajmujący wysokie 
stanowiska menedżerskie i zarządcze. 

Dotychczasowi absolwenci studiów 
MBA w WSB we Wrocławiu to 
menedżerowie wysokiego szczebla takich firm, jak m.in.:  
IBM GSDC, Credit Suisse sp. z o.o., Wabco Polska sp. z o.o., LG Electronics Wrocław sp. z o.o., HP Global Business 
Center sp. z o.o., Nokia Solutions And Networks sp. z o.o., 3M Poland sp. z o.o., Skanska SA, KGHM ZANAM SA. 

Niepowtarzalnymi zaletami kształcenia liderów biznesu na studiach MBA są bezcenne kontakty biznesowe oraz 
wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Absolwenci studiów MBA podczas graduacji

Absolwenci
Zależy nam na długotrwałych relacjach, 
dlatego z myślą o naszych absolwentach 
przygotowujemy ofertę szkoleniową. Dodatkowo 
co roku organizujemy piknik integracyjny dla 
uczestników i absolwentów studiów MBA. 
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zAsAdy  
RekRutACji
Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia 
MBA:
•	 dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, 

•	 minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na 
stanowisku menedżerskim.

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie 
dokumentów rekrutacyjnych.
Zachęcamy do założenia konta kandydata i zapisania się 
na studia za jego pośrednictwem. Konto zaprojektowaliśmy 
tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki 
temu można:

•	 przejść online proces zapisu na studia, 

•	 dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać 
płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na 
świecie za pośrednictwem internetu,

•	 sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów,

•	 w każdej chwili dokończyć przerwany proces 
uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć konto kandydata, znajdują się na 
naszych stronach internetowych.

Dokumenty rekrutacyjne:

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

•	 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II 
stopnia,

•	 CV,

•	 list motywacyjny,

•	 potwierdzenie 2-letniego stażu zawodowego na 
stanowisku menedżerskim,

•	 dyplom ukończenia studiów, dowód osobisty lub paszport 
do wglądu w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, 

•	 potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie 
kwalifikacyjne na konto:  
PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876  
(WSB we Wrocławiu)  
BNP PARIBAS 32 1600 1462 1085 8203 6000 0029  
(WSB w Opolu).

Dokumenty można dostarczyć:

•	 przez internet za pośrednictwem konta kandydata  
(jeśli zostało założone, dokumenty należy dostarczyć 
poprzez konto),

•	 osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Programu MBA.

Etap 3. Umówienie się na rozmowę 
kwalifikacyjną.
O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów 
uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, 
podczas którego oceniane są:

•	 rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć 
i predyspozycje uczestnika do podjęcia studiów,

•	 list motywacyjny,

•	 doświadczenie zawodowe.

Etap 4.  Podpisanie umowy wraz z podaniem 
i dostarczenie jej za pośrednictwem konta 
kandydata. 
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Biuro Programu MBA  
Wrocław
ul. Fabryczna 29-31, budynek B,  
pokój 016 
53-609 Wrocław

Dorota Otręba, dyrektor programu MBA 
tel.: 882 703 389

Monika Syguła, koordynatorka programu MBA 
tel.: 532 082 710

Monika Sowa, koordynatorka programu MBA 
tel.: 532 082 708 

e-mail: mba@wsb.wroclaw.pl

Biuro Programu MBA Opole
ul. Augustyna Kośnego 72, pokój 201 
45-072 Opole

tel.: 698 932 775 
e-mail: mba@wsb.opole.pl

Koordynatorka klienta 
biznesowego
Agnieszka Sochanik

agnieszka.sochanik@wsb.opole.pl 
tel.: 696 841 662

Studia Master of Business Administration w WSB we Wrocławiu 
to nie tylko siła wieloletniego doświadczenia, przemyślany 
program oraz świetna kadra wykładowców. To także praktyka, 
wszechstronna wiedza i orientacja w bieżących wydarzeniach 
reprezentowane przez naszych uczestników. Dlatego wymierną 
korzyścią – oprócz zdobywanych w trakcie zjazdów kompetencji – 
jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. To właśnie 
stanowi ideę programu Master of Business Administration.

Dorota Otręba
dyrektor programu MBA w WSB we Wrocławiu

OPŁATY
Opłaty za studia MBA:

•	 opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł,

•	 opłata wpisowa – 500 zł,

•	 czesne płatne w PLN – patrz tabelka obok. 

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

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

Promocje i zniżki
Przygotowaliśmy zniżki dla kandydatów na studia MBA, a także specjalne promocje dla absolwentów 
Wyższej Szkoły Bankowej. Aby poznać szczegóły, wystarczy wejść na www.studiamba.wsb.pl 
lub skontaktować się z Biurem Programu MBA.

Dogodny system płatności

Liczba rat Wysokość raty Całkowite czesne

Opłata jednorazowa

2 raty roczne

4 raty semestralne

20 rat miesięcznych

34 500 zł

17 750 zł

9500 zł

1950 zł

34 500 zł

35 500 zł

38 000 zł

39 000 zł
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Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

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

Druk i oprawa:
VMG Print sp. z o.o.

Jesteśmy eko
Każdy z nas powinien zadbać o ochronę lasów i żyjących w nich zwierząt. Informator, który 
właśnie czytasz, powstał przy użyciu papieru oznaczonego certyfikatem FSC®. Oznacza to, że 
pochodzi on ze sprawdzonych, legalnych źródeł, a drewno nie zostało pozyskane na obszarach 
chronionych lub z pogwałceniem praw lokalnych społeczności.


