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Początki w roli menedżera nie zawsze są łatwe. Mając tego świadomość, 
stworzyliśmy program, który buduje kompetencje i markę osobistą 
uczestników. Dlatego postawiliśmy na niespotykane w innych programach 
rozwiązania, jak indywidulane sesje zdjęciowe, sesje coachingowe 
czy nietypowe sposoby dostarczania wiedzy. Program przygotowuje 
poczatkujących menedżerów w zakresie skutecznego zarządzania 
zespołem i przywództwa. Nie można jednak zapominać o relacyjnej 
wartości programu. Jest to wyjątkowa możliwość dzielenia się wiedzą, 
w środowisku osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, 
choć posiadających inne doświadczenie. Zachęcam wszystkich, którzy 

myślą o swoim rozwoju do podjęcia studiów PRE MBA. Cytując Amelię Erhart, „Najtrudniejsze jest zdecydowanie się 
na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości”.

Dorota Otręba
dyrektor programu MBA

Wyższa	Szkoła	Bankowa	we	Wrocławiu	to	uznana	marka,	
nie	tylko	na	dolnośląskim	rynku	usług	edukacyjnych.	Od	
20	lat	uczelnia	z	powodzeniem	kształci	wysokiej	klasy	
specjalistów	i	menedżerów.	WSB	we	Wrocławiu	jest	jedną	
z	11	szkół	bankowych	w	Polsce.

O PROGRAMIE
Studia	PRE	Master	of	Business	Administration	powstały	
we	współpracy	z	firmą	WIAL	Poland.	

Celem	programu	jest	rozwój	kompetencji	menedżerskich:	
pokazanie	roli	menedżera,	rozwój	kluczowych	
umiejętności	oraz	zaprezentowanie	niestandardowych,	
innowacyjnych	narzędzi	i	rozwiązań.

Studia	trwają	rok	(dwa	semestry),	a	zajęcia	prowadzone	
są	w	języku	polskim.	Program	obejmuje	160	godzin	zajęć	
dydaktycznych,	dzięki	którym	uczestnicy	zdobędą	
i	usystematyzują	wiedzę	w	zakresie	zarządzania,	rozwiną	
kluczowe	kompetencje	liderskie,	ale	przede	wszystkim	
uświadomią	sobie	rolę	i	wyzwania,	jakie	czekają	
początkujących	menedżerów.	

Dodatkowo	oferujemy	sesje	Action	Learning,	indywidualne	
sesje	coachingowe	czy	biznesowe	sesje	zdjęciowe.

DLA KOGO 
Program	skierowany	jest	do	początkujących	menedżerów,	
którzy	poszukują	inspiracji	w	obszarze	zarządzania.		
Uczestnikami	mogą	zostać	również	osoby,	które	

PRE Master of Business Administration
sprawdziły	się	w	roli	lidera	projektu,	stowarzyszenia,	
w	organizacjach	studenckich,	pracy	zawodowej	lub	osoby	
które	w	niedalekiej	przyszłości	zamierzają	objąć	funkcje	
w	obszarze	zarządzania.	

ZASADY ZALICZENIA
Poszczególne	moduły	w	ramach	programu	uczestnicy	
zaliczają	na	podstawie	wytycznych	trenera	(praca	
domowa,	projekt	grupowy,	obecność	na	zajęciach).

Zaliczenie	studiów	polega	na	uzyskaniu	pozytywnej	
oceny	z:

•	 wszystkich	modułów	w	ramach	programu,

•	 pracy	końcowej,

•	 testu	końcowego.

Warunkiem	zaliczenia	jest	również	frekwencja	na	
zajęciach	w	wymiarze	minimum	80%.

DYPLOM PRE MBA
Absolwenci	programu	otrzymują	świadectwo	
ukończenia	studiów	PRE	Master	of	Business	
Administration	wystawiane	przez	Wyższą	Szkołę	
Bankową	we	Wrocławiu,	dyplom	PRE	Master	of	Business	
Administration	sygnowany	przez	Rektora	WSB	we	
Wrocławiu,	oraz	międzynarodowy	dyplom	ukończenia	
modułu	podstawowego	Szkoły	Action	Learning.



W	trakcie	studiów	uczestnicy	poznają	metodologie	takie	
jak	FRIS	i	Action	Learning.

STYLE MYśLENIA I DZIAŁANIA FRIS® 
Jest	to	najszybciej	rozwijające	się	na	polskim	rynku	
narzędzie	diagnostyczno-rozwojowe,	stosowane	
do	wsparcia	organizacji	oraz	w	edukacji	i	rozwoju	
menedżerów.	Metodologia	FRIS®	bazuje	na	teoriach	
i	modelach	z	obszaru	psychologii	poznawczej	i	jest	
przystosowana	do	polskich	realiów	biznesowych.	

Celem	tego	projektu	coachingowego	jest	profesjonalne	
przeprowadzenie	diagnozy	naturalnego	stylu	myślenia	
i	działania	menedżera,	która	daje	wgląd	w	naturalne	
predyspozycje,	wskazuje	strategie	radzenia	sobie	
w	nowych	sytuacjach,	rozwiązywania	problemów	
i	podejmowania	decyzji,	oraz	wskazuje	obszary,	
w	których	można	najlepiej	wykorzystać	swój	potencjał.

ACTION LEARNING
Action	Learning	to	proces	zespołowego	dostarczania	
rozwiązań	biznesowych	w	odpowiedzi	na	złożone,	realne	
problemy,	w	którym	uczestnicy	podejmują	konkretne	
działania,	refleksję	nad	nimi	i	uczą	się	z	nich	w	trakcie	
pracy.	Partner	Programu	WIAL	Poland	jest	oficjalnym	
oddziałem	World	Institute	for	Action	Learning	(WIAL).

•	 partner	biznesowy	studiów	–	WIAL	Poland,

•	 uczestnicy	ukończą	pierwszą	część	certyfikacji	
w		WIAL	i	otrzymają	międzynarodowy	dyplom	
ukończenia	modułu	podstawowego	Szkoły	Action	
Learning,

•	 rozwój	kompetencji	osobistych	w	zakresie	
efektywnego	zarządzania	zespołem,

•	 networking	i	kontakt	z	osobami,	które	wzbogacą	
spojrzenie	na	nową	rolę	i	wyzwania	z	nią	związane,

•	 diagnoza	kompetencji	FRIS	oraz	trzy	indywidualne	
sesje	coachingowe,

•	 profesjonalna	sesja	zdjęciowa	każdego	uczestnika	
studiów.

Po	zakończeniu	studiów	uczestnik	będzie	potrafił:

•	 określać	role	i	zadania	kadry	menedżerskiej,	
identyfikować	różnice	między	stylami	zarządzania	
oraz	ich	użytecznością,

•	 identyfikować	czynniki	wpływające	na	wysoką	
efektywność	ludzi	i	organizacji	oraz	metody	
i	narzędzia	ukierunkowane	na	rozwój	potencjału	
pracowników,

•	 określać	na	czym	polega	efektywność	osobista	oraz	jak	
skutecznie	budować	i	utrwalać	autorytet	menedżera.

ATUTY  
pRogRAmU
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I MODUŁ: KOMPETENCJE OSOBISTE 
MENEDżERA – 48 GODZ.

Zagadnienia	w	ramach	modułu:

•	 FRIS	–	style	myślenia	i	działania	lidera/	
menedżera,

•	 marka	osobista	i	autorytet	lidera,

•	 inteligencja	emocjonalna	–	fundament	
w	zarządzaniu.

II MODUŁ: EFEKTYWNE ZARZąDZANIE 
ZESPOŁEM – 48 GODZIN

Podczas	modułu	uczestnicy	wspierani	są	sesją	
Action	Learning,	na	której	będą	omawiać	wyzwania	
związane	z	pracą	menedżera,	szczególnie	w	temacie	
zarządzania	zespołem.	Będą	je	analizować,	
opracowywać	rozwiązania	i	wyciągać	wnioski	ze	
swojej	pracy	–	uczyć	się	w	działaniu.	W	trakcie	
tych	sesji	uczestnicy	będą	przyglądać	się	swojej	
komunikacji,	temu	w	jaki	sposób	współpracują,	
słuchają	się	nawzajem,	na	ile	treściwe	są	ich	
spotkania,	jakie	pytania	zadają,	jak	dbają	
o	zaangażowanie	w	grupie,	jaka	jest	dynamika	ich	
pracy	i		na	ile	skupiają	się	na	celu.

Zagadnienia	w	ramach	modułu:

•	 budowanie	efektywnych	zespołów,

•	 dysfunkcje	pracy	zespołowej,

•	 prowadzenie	efektywnych	spotkań,

•	 zespół	rozproszony	i	wirtualny,

•	 współpraca	na	rzecz	wyników.

III MODUŁ: SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO – 
48 GODZ.

Zagadnienia	w	ramach	modułu:

•	 przywództwo	sytuacyjne,

•	 lider	w	roli	mentora	i	coacha,

•	 skuteczność	i	efektywność	menedżera,

•	 feedback	i	feedforward,

•	 motywacja	i	inicjatywa,

•	 budowanie	zaangażowania.

IV MODUŁ: DO WYBORU – 16 GODZ.

W	programie	studiów	znajdzie	się	moduł,	wybrany	
przez	uczestników	większością	głosów.

•	 Thinking	Tools	–	narzędzia	tworzenia	skutecznego	
komunikatu,

•	 gry	psychologiczne	w	relacjach	interpersonalnych.

DODATKOWE KORZYśCI:

•	 indywidulana,	biznesowa	sesja	zdjęciowa	–	1	godz.,

•	 indywidualne	sesje	coachingowe	online,	
omawiające	style	myślenia	i	działania	menedżera	–	
3	godz.

oRgAnIZACJA 
STUDIów



Słuchaczami programu PRE MBA mogą zostać 
osoby, które przejdą pozytywnie wszystkie 
etapy rekrutacji:

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

•	 doświadczenie	zawodowe	na	stanowisku	
kierowniczym	do	dwóch	lat	lub	doświadczenie	w	roli	
lidera	np.	projektu,	stowarzyszenia,	w	organizacjach	
studenckich,	pracy	zawodowej	lub	skierowanie	
z	zakładu	pracy	lub	uczelni/	list	intencyjny.

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie 
dokumentów rekrutacyjnych.
Zachęcamy	do	założenia	konta kandydata i	zapisania	
się	za	jego	pośrednictwem	na	studia.	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,

•	 sprawdzić	status	swoich	rekrutacji	oraz	historię	
zapisów.

Dokumenty	rekrutacyjne:

•	 wypełniony	online	kwestionariusz,

•	 odpis	dyplomu	ukończenia	studiów	wyższych,

•	 CV,

•	 list	motywacyjny,	

•	 potwierdzenie	stażu	zawodowego	lub	poświadczenie	
doświadczenia	w	roli	lidera	lub	list	intencyjny,

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

•	 dowód	uiszczenia	opłaty	kwalifikacyjnej	na	konto:		
PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

OPŁATY
•	 opłata	za	postępowanie	kwalifikacyjne	–	200	zł	

•	 opłata	wpisowa	–	500	zł

•	 czesne	płatne	w	PLN	–	patrz	tabelka.	

Aby	skorzystać	z	aktualnej	promocji	na	studia	PRE	MBA,	
wystarczy	zapisać	się	online,	a	następnie	w	ciągu	7	dni	od	
zapisu	dostarczyć	dokumenty:

•	 przez	internet	za	pomocą	konta	kandydata,

•	 osobiście,	pocztą	tradycyjną	lub	kurierem	do	Biura	
Programu	MBA:		
Wyższa	Szkoła	Bankowa	we	Wrocławiu	
Biuro	Programu	MBA	
ul.	Fabryczna	29-31,	53-609	Wrocław

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

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

•	 list	motywacyjny,

•	 doświadczenie	zawodowe.

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie 
jej za pośrednictwem Konta Kandydata, 
osobiście, pocztą lub kurierem.

Dogodny system płatności

Liczba rat
Wysokość  

raty
Całkowite  

czesne

Opłata	jednorazowa

2	raty	roczne

10	rat

18	000	zł

9	500	zł

2	000	zł

18	000	zł

19	000	zł

20	000	zł

ZASADY  
REKRUTACJI
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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.


