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Wyższe Szkoły Bankowe
Lider programów MBA w Polsce

EXECUTIVE MBA
– BUSINESS TRENDS
O PROGRAMIE

DYPLOM

Studia Executive MBA – Business Trends powstały
we współpracy z firmą Adventure for Thought
Leadership & Strategy. Przygotowaliśmy je w oparciu
o najnowsze trendy w biznesie i innowacyjne koncepcje
zarządzania. Studia trwają 1 rok (2 semestry), a zajęcia
prowadzimy w języku polskim. Program składa się
z 10 modułów, wśród których są m.in.: Design Thinking,
Cyfryzacja Biznesu, Employer Branding, Umiejętności
międzykulturowe czy Talent Management. Program został
zaprojektowany tak, aby spełnić oczekiwania ciągłego
rozwoju dla osób posiadających bogate doświadczenie
zarządcze.

Absolwenci programu otrzymują dyplom
ukończenia studiów Executive MBA – Business
Trends sygnowany przez prezesa Adventure for
Thought oraz świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych Executive MBA – Business
Trends wystawiane przez Wyższą Szkołę
Bankową we Wrocławiu.

DLA KOGO

Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Studia przygotowaliśmy dla przedstawicieli wyższej
kadry menedżerskiej, poszukujących inspiracji do
nowoczesnego zarządzania organizacją. Uczestnicy
programu zapoznają się z trendami obecnie
pojawiającymi się na rynkach światowych. Dzięki
temu zyskują świeże spojrzenie na biznes i zarządzanie
nim, a także poznają sposoby na wykorzystanie tych
trendów w swoich organizacjach.

ATUTY PROGRAMU
•

Jedyny taki program w Polsce.

•

Partner biznesowy studiów - Adventure for Thought
Leadership & Strategy.

•

Rozwój kompetencji przywódczych, networking.

•

Najwyższej klasy trenerzy, m.in.: Jacek
Skrzypczyński, Elżbieta Krokosz, Łukasz Wrona,
Paweł Tkaczyk.

•

Niekonwencjonalne, autorskie metody szkolenia,
np. Executive Presence Expedition with Horses.

•

Studia dla kadry menedżerskiej z długoletnim
stażem kierowniczym (min. 8 lat), również dla
absolwentów MBA.

•

Możliwość doskonalenia kompetencji językowych
podczas dodatkowych szkoleń z obszaru spotkań
biznesowych i prezentacji.

•

Absolwenci studiów MBA (po spełnieniu
pozostałych wymogów) mogą zasiadać w radach
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jako wykładowca programów leadership
i MBA na kilku uczelniach jestem
najbardziej związany z WSB. Dlaczego?
Na myśl przychodzi mi tylko jedna fraza:
Alma Mater. To uczelnia, która otacza
opieką swoich studentów. Wielokrotnie
miałem się okazję o tym przekonać
podczas prowadzenia zajęć, to samo
mówią moi studenci. Zawsze pod opieką,
zawsze przygotowani – to bardzo ułatwia
prowadzenie zajęć i uczestniczenie w nich.
Ludzie, którzy tu pracują, dbają o nas,
przejmują się nami i pomagają z serca.
Czujemy się tu jak w „uczelnianym” domu
– a to ma wielkie przełożenie na efekty
i przyjemność z nauki.

Jacek Skrzypczyński
Wykładowca programu Executive MBA-Business Trends

O PROGRAMIE

DYPLOM

Studia Executive MBA – Project Management
przygotowaliśmy we współpracy z EY Academy
of Business. Są to 3-semestralne studia w języku
polskim. Program składa się z 15 modułów,
w trakcie których słuchacze zdobywają
kompleksową wiedzę w dwóch obszarach:
General Management oraz Project Management.
Dwa pierwsze semestry obejmują zajęcia
z 8 bloków ogólnych (m.in. otoczenie biznesowe,
HR, komunikacja czy finanse przedsiębiorstw).
Zajęcia związane z zarządzaniem projektami
w trzecim semestrze prowadzą eksperci z EY
Academy of Business.

Absolwenci studiów otrzymują dyplom ukończenia
studiów MBA w WSB we Wrocławiu oraz świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA –
Project Management. Po zaliczeniu trzeciego semestru
prowadzonego przez przedstawicieli naszego partnera
zdobywają również tytuł Certyfikowany Project Manager
EY Academy of Business.

DLA KOGO
Program adresujemy do menedżerów
średniego i wyższego stopnia, PM oraz liderów
zespołów projektowych, a także do wszystkich
osób, które interesuje zarządzanie projektami.

ATUTY PROGRAMU
•

Hybryda studiów MBA ze specjalizacją
w zarządzaniu projektami dla
profesjonalistów.

•

Partner biznesowy studiów – EY Academy
of Business.

•

Rozwój umiejętności przywódczych
i zarządczych.

•

Nacisk na networking.

•

Do grona trenerów należą m.in.: Tomasz
Wrzesiewski, Michał Kisza, Radosław Jacek
Miler, Bartosz Stawski, Łukasz Wrona,
dr Krzysztof Koj, dr Tomasz Kopyściański,
Wojciech Męciński.

•

Absolwenci studiów MBA (po spełnieniu
pozostałych wymogów) mogą zasiadać
w radach nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa.

Moduł zarządzanie
projektami
prowadzą trenerzy
EY Academy of
Business, praktycy
z wieloletnim
doświadczeniem
trenerskim oraz biznesowym we wdrażaniu
projektów w środowisku międzynarodowym
w firmach działających w różnych branżach.
Program ma formułę interaktywnego warsztatu.
Część teoretyczna została zminimalizowana
i większość zajęć stanowi praca nad realnymi
projektami uczestników. Słuchacze poznają
również przekrój metodyk zarządzania
projektami, zbiór najlepszych praktyk, narzędzi
i rekomendowanych rozwiązań, a także
dominujące światowe standardy zarządzania
projektami: PMI, Prince2, CCPM, Agile, Thinking
Tools czy rozwiązania hybrydowe (dedykowane).
Po ukończonych studiach uczestnicy będą potrafili
samodzielnie zarządzać projektami niezależnie od
ich skali skomplikowania i złożoności, a gotowe
rozwiązania wypracowane na zajęciach będą
mogli wdrożyć w swojej firmie.

Tomasz Wrzesiewski
Trener EY Academy of Business

Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

EXECUTIVE MBA
– PROJECT MANAGEMENT

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

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

•

doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim
- w przypadku programu Project Management - 3 lata,
- w przypadku Business Trends – 8 lat.

Etap 2.
Zebranie kompletu dokumentów
(szczegóły na www.studiamba.wsb.pl).
Etap 3.
Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu MBA
i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.

Executive MBA – Project Management

Executive MBA – Business Trends

Opłaty:

Opłaty:

•

za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł

•

za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł

•

wpisowa: 300 zł

•

wpisowa: 500 zł

•

czesne.

•

czesne.

Proponujemy dogodny system płatności za studia:
Liczba rat

Wysokość raty

Całkowite czesne

1 rata

21 000 zł

21 000 zł

2 raty

11 000 zł

22 000 zł

3 raty

7500 zł

22 500 zł

15 rat

1550 zł

23 250 zł

Proponujemy dogodny system płatności za studia:
Liczba rat

Wysokość raty

Całkowite czesne

1 rata

16 000 zł

16 000 zł

2 raty

8500 zł

17 000 zł

10 rat

1750 zł

17 500 zł

Biuro Programu MBA Wrocław
ul. Fabryczna 29-31, pokój 016
53-609 Wrocław
tel.: 71 376 23 92
e-mail: mba@wsb.wroclaw.pl

Więcej informacji na

WWW.STUDIAMBA.WSB.PL

