
pierw szy pro gram MBA ja ko Mię -
dzy na ro do wa Szko ła Za rzą dza nia 
– wspo mi na dr hab. Wi told T. 
Bie lec ki, prof. ALK, pre zy dent 
Aka de mii Le ona Koź miń skie go 
w War sza wie. – To by ła idea pro fe -
so ra Koź miń skie go, któ ry re gu lar nie 
jeź dził do USA na wy kła dy i tam za -
ob ser wo wał funk cjo no wa nie stu -

diów MBA. Jak opo wia da prof. Bie -
lec ki, w po cząt kach funk cjo no wa -
nia pro gra mów MBA na ALK po -
ło wę sta no wi li tzw. pry wa cia rze, 
a po ło wę dy rek to rzy du żych firm 
pań stwo wych, np. Hu ty Ka to wi -
ce. – Ob ser wo wa li śmy, jak oni nie -
uf nie do sie bie pod cho dzi li. Za rów -
no pod czas za jęć, jak i przerw obie 
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za ne z pol skim ryn kiem edu ka cyj -
nym, ma ją roz wi nię ty sys tem 
współ pra cy ze śro do wi skiem biz -
ne so wym, dla któ re go świad czą 
usłu gi, a wpro wa dza ne w nich in -
no wa cje są wzo rem dla za gra -
nicz nych in sty tu cji edu ka cyj nych. 

– Pro gra ma mi MBA zaj mu ję się 
od 1989 ro ku, kie dy uru cho mi li śmy 

Czę sto pra com wdro -
że nio wym to wa rzy szy ło 

pod glą da nie i ko pio wa nie 
roz wią zań z ryn ku ame ry -

kań skie go czy eu ro pej skie go, 
choć nie ko niecz nie tam tej sze me -
to dy od po wia da ły pol skim re -
aliom. Po 32 la tach pro gra my 
MBA są już bar dzo moc no zwią -

Pierwsze programy Master of Business Administration (MBA) zaczęły powstawać w Polsce wraz  
z transformacją ustrojową. Nie do końca było wiadomo, jaki ma być ich kształt, jaką funkcję na rynku 
edukacyjnym powinny pełnić, jakie potrzeby rynkowe zaspokajać. Ponad 30 lat później już to wiemy…

– od „nice to have” do „must have”
Studia MBA  
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gru py trzy ma ły się osob no. Za ję cia 
od by wa ły się w Te re si nie i by ły zgru -
po wa ne w ty go dnio we blo ki, 
w związ ku z czym stu den ci no co wa -
li na miej scu, od by wa li wspól ne za -
ję cia spor to we, a wie czo ra mi spo ty -
ka li się w ba rze. Sprzy ja ło to in te -
gra cji, któ ra gdy już na stą pi ła, to 
trwa wła ści wie do dzi siaj.  

Po cząt ki pro gra mów MBA 
w Pol sce wspo mi na tak że dy rek -
tor pro gra mu Exe cu ti ve MBA Po -
znań -Atlan ta dr An na Ma ty sek -
-Ję drych, prof. UEP: – Na ów cze -

snej Aka de mii Eko no micz nej w Po -
zna niu w 1994 ro ku roz po czę li śmy 
pra ce ma ją ce na ce lu utwo rze nie 
Pro gra mu MBA, po zy sku jąc cen ne -
go part ne ra, Geo r gia Sta te Uni ver -
si ty, Atlan ta – part ne ra, od któ re go 
mo gli śmy się uczyć, jak two rzyć 
war to ścio wy pro gram dy dak tycz ny 
z za kre su exe cu ti ve edu ca tion. 

 
OCZE KI WA NIA 4.0 

Przez la ta pro gram Exe cu ti ve 
MBA ewo lu ował, by co raz le piej 
od po wia dać dy na micz nie zmie -
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nia ją cym się po trze bom ryn ku. 
Zmie nia ło się cur ri cu lum pro gra -
mu, for ma pro wa dze nia za jęć dy -
dak tycz nych, ale przede wszyst -
kim zmie niał się stu dent i je go 
ocze ki wa nia. Jest to zmia na wy -
jąt ko wo wy raź na, któ rą moż -
na ob ser wo wać nie mal z ro ku 
na rok. Pro fe sor An na Ma ty sek -
-Ję drych stwo rzy ła na stę pu ją cą 
ty po lo gię ocze ki wań stu den tów 
wo bec stu diów MBA: 

Ocze ki wa nia 1.0: po cząt ko wo 
stu den ci MBA szu ka li wie dzy, 
kon kret nych prak tycz nych roz -
wią zań biz ne so wych, któ re z po -
wo dze niem wy ko rzy sty wa no 
na Za cho dzie, a w Pol sce sta no -
wi ły no vum.  

Ocze ki wa nia 2.0: po pew nym 
cza sie na stą pi ło na sy ce nie ryn ku 
w wie dzę, któ ra do cie ra ła rów -

nież ka na ła mi biz ne so wy mi, dzię -
ki ko lej nym kor po ra cjom wkra -
cza ją cym na pol ski ry nek. 
W związ ku z tym stu den ci za czę li 
kłaść więk szy na cisk na kształ ce -
nie umie jęt no ści.  

Ocze ki wa nia 3.0: nie wąt pli wie 
przej ścio wo po ja wił się rów nież 
mo ment, w któ rym spo ra część 
stu den tów roz po czy na ła stu dia 
MBA z my ślą o zdo by ciu war to -
ścio we go dy plo mu sta no wią ce go 
prze pust kę do ka rie ry; wie dza 
i umie jęt no ści ze szły na dru gi plan.  

Ocze ki wa nia 4.0: ostat nie kil -
ka lat sta no wi wy jąt ko wy okres 

w roz wo ju pro gra mów MBA, stu -
dia roz po czy na ją nie zwy kle świa -
do mi swej war to ści kan dy da ci, 
z go to wą li stą sła bo ści, nad któ ry -
mi chcą pra co wać, bu du ją cy wła -
sną sieć kon tak tów biz ne so wych, 
ale przede wszyst kim po szu ku ją -
cy no we go po my słu na sa mych 
sie bie, chcą cy się zmie nić. Do ty -
czy to ich ro li me ne dżer skich, 
przy wód czych, uwzględ nie nia 
kwe stii su sta na bi li ty w co dzien -
nym pro ce sie de cy zyj nym.  

O zmia nie mó wi tak że dr hab. 
Gra ży na Ani szew ska -Ba naś, 
prof. SGH, kie row nik stu diów Ca -
na dian Exe cu ti ve MBA w Szko le 
Głów nej Han dlo wej w War sza wie: 
– Ocze ki wa nia uczest ni ków co do za -
sa dy po zo sta ją te sa me: wie dza, ne -
twor king, roz po zna wa ny przez pra co -
daw ców dy plom. I cią gle w ta kiej wła -
śnie ko lej no ści. Na to miast ob ser wu -
je my, że z cza sem wię cej uwa gi i za -
in te re so wa nia przy cią ga ją kwe stie 
zwią za ne z roz wi ja niem umie jęt no ści 
przy wód czych, sze ro ko ro zu mia nych 
kom pe ten cji spo łecz nych czy z moż li -
wo ścia mi wy ko rzy sta nia tech no lo gii, 
di gi ta li za cji, sztucz nej in te li gen cji 
w za rzą dza niu, kosz tem wie dzy np. 
z za kre su fi nan sów.  

Jak da lej opo wia da prof. Ani -
szew ska -Ba naś, nie zmien ne po zo -
sta je ocze ki wa nie prak tycz no ści 
za jęć i wie dzy da ją cej wspar cie  
dla stra te gicz nych de cy zji me ne -
dże rów, choć i tu da się za ob ser -
wo wać co raz bar dziej świa do me 
po szu ki wa nie wie dzy przy dat nej 
w kon kret nych wa run kach i kon -
kret nych fir mach. Zmie nia to  
re la cje mię dzy biu rem pro gra mu 
a uczest ni ka mi, czy niąc ich w więk -
szym stop niu pro su men ta mi.  

{ {Oczekiwania uczestników co do zasady pozostają  
te same: wiedza, networking, rozpoznawany przez 

pracodawców dyplom. 
dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH,  

kierownik studiów Canadian Executive MBA w SGH
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Kie row nik stu diów Ca na dian 
Exe cu ti ve MBA w SGH za uwa ża: 
– O ile też na po cząt ku funk cjo no -
wa nia pro gra mu uczest ni cy ocze ki -
wa li wie dzy skro jo nej na mia rę wa -
run ków lo kal nych, od no szą cej się 
do spe cy fi ki dzia łal no ści w Pol sce, 
o ty le dzi siaj ocze ku ją bar dziej uni -
wer sal ne go po dej ścia, otwie ra ją ce go 
moż li wo ści roz wi ja nia ka rie ry w ska -
li glo bal nej. Wzra sta ją też ocze ki -
wa nia zwią za ne ze stan dar dem ob -
słu gi i opie ki nad uczest ni ka mi: po -
szu ki wa nie bar dziej in dy wi du al ne go 
po dej ścia, by cia w cią głym kon tak -
cie, szyb sze go re ago wa nia na po -
trze by i ocze ki wa nia. Pan de mia 
i przej ście do za jęć on li ne pod nio sły 
też ocze ki wa nia co do in te rak tyw -
no ści i dy na mi ki za jęć.  

Z per spek ty wy dr. To ma sza Lu -
dwic kie go, dy rek to ra pro gra mu 
Exe cu ti ve MBA na Uni wer sy te cie 
War szaw skim, sy tu acja przed sta wia 
się tak: – Na stu diach MBA słu cha cze 
szu ka ją in spi ra cji do te go jak być lep -
szy mi li de ra mi i me ne dże ra mi. To jest 
ele ment nie zmien ny i od lat po ja wia 
się wśród ocze ki wań stu den tów. 
Zmie nia się na to miast kwe stia for my. 
Słu cha cze szu ka ją form bar dziej ela -
stycz nych, któ re by ły by bar dziej do -

pa so wa ne do ich har mo no gra mu i cy -
klu pra cy, za le ży im na wy ko rzy sta niu 
no wo cze snych na rzę dzi ko mu ni ka cji, 
elek tro nicz nej dys try bu cji ma te ria łów, 
wy ko rzy sty wa niu na za ję ciach róż no -
rod nych sy mu la cji, wir tu al nych wi zyt 
w fir mach itd.  

Jak mó wi dr Lu dwic ki, zmie ni ły 
się też ocze ki wa nia co do po ru sza -
nych te ma tów. Przed 20 la ty 

w koń co wych pro jek tach czę sto 
po ja wi ły się za gad nie nia do ty czą ce 
re struk tu ry za cji, opty ma li za cji, ge -
ne ral nie: re duk cji kosz tów po no -
szo nych przez fir my. Obec nie stu -
den ci czę ściej w swo ich pro jek tach 
po ru sza ją te ma ty z za kre su wpro -
wa dza nia no wych tech no lo gii 
i pro duk tów, wejść na no we ryn ki, 
pro jek tów star tu po wych. Me ne -
dże ro wie na sta wia ją się więc bar -
dziej na roz wój or ga ni za cji, niż 
na po pra wia nie te go, co już jest.  

 
GŁOS STU DEN TA 

A co o swo ich ocze ki wa niach 
i o tym, czy zo sta ły one zre ali zo wa -
ne, mó wią sa mi ab sol wen ci? – Wy -
bra łem pro gram MBA Gdań skiej Fun -
da cji Kształ ce nia Me ne dże rów – mó -
wi Ma ciej Krze siń ski, dy rek tor ds. 
mar ke tin gu i współ pra cy z za gra ni -
cą Za rzą du Mor skie go Por tu Gdy -
nia. – Stu dia mia ły być uzu peł nie niem 

mo jej wie dzy, po nie waż ge ne ral nie 
mam wy kształ ce nie eko no micz ne. 
Z za wo du je stem fi nan si stą, a w pra -
cy spe cja li zu ję się w in we sty cjach rze -
czo wych. Po nie waż już od dłuż sze go 
cza su peł nię funk cje me ne dżer skie, 
po sta no wi łem uzu peł nić swo ją wie -
dzę w za kre sie za rzą dza nia. Za le ża ło 
mi na zdo by ciu wie dzy po cho dzą cej 
od prak ty ków. Za le ża ło mi na stu -
diach, na któ rych bę dę mógł tych 
prak ty ków spo tkać, a wy kła dow cy bę -
dą mie li nie tyl ko wie dzę teo re tycz ną, 

ale tak że do świad cze nie z pra cy za -
wo do wej w fir mach do rad czych.  

Stu dia w GFKM w peł ni speł ni ły 
je go ocze ki wa nia. Zre ali zo wa ny 
pro gram po zwo lił usys te ma ty zo -
wać po sia da ną już wie dzę i uzu -
peł nić ją, tak że by sta no wi ła ona 
przej rzy stą ca łość.  

– Bar dzo cen ne by ło też po zna nie 
no wych tren dów, bo prze cież za rzą -
dza nie to dzie dzi na, któ ra pod le ga 
sta łe mu bar dzo dy na micz ne mu roz -
wo jo wi – do da je dyr. Krze siń ski. 
– Ja ko fi nan si ście bar dzo przy dat ny 
oka zał się blok po świę co ny umie jęt -
no ściom mięk kim w za rzą dza niu, 
a szcze gól nie sku tecz nej ko mu ni ka -
cji. Po zna łem też na rzę dzia, któ re 
wy ko rzy stu ję w swo jej bie żą cej pra -
cy. Na ta kie stu dia idzie się też 
po to, że by po sze rzyć swo ją sieć 
kon tak tów o oso by, któ re w swo jej 
pra cy za wo do wej zaj mu ją się zbli -
żo ny mi za gad nie nia mi. Mo ja gru pa 
oka zał się zróż ni co wa na. To by ło 
bar dzo do bre, po nie waż pra cu ję 
w por cie, a to jest miej sce, któ re in -
te gru je bar dzo wie le róż nych branż.  

 
PRO FIL STU DEN TÓW 

Zmia na ocze ki wań stu den tów 
co do pro gra mów stu diów MBA 



– od „nice to have” do „must have”
Studia MBA  

{ {
Na studiach MBA słuchacze szukają inspiracji  

do tego jak być lepszymi liderami i menedżerami.  
To element niezmienny i od lat pojawia się  

wśród oczekiwań studentów.  
Zmienia się natomiast kwestia formy. 

dr Tomasz Ludwicki, dyrektor Programu Executive MBA,  
Wydział Zarządzania UW
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wy ni ka bez po śred nio z sa mej 
zmia ny pro fi lu osób, któ re de cy -
du ją się udo sko na lić swo ją wie dzę 
me ne dżer ską. – Po rów nu jąc zgło -
sze nia z wcze śniej szych lat, wi dzi -
my kil ka zmian w pro fi lu kan dy da -
tów – za uwa ża dr Be ata Kraw -
czyk -Brył ka, dy rek tor stu diów 
MBA Po li tech ni ki Gdań skiej. 
– Nie znacz nie wzro sła śred nia wie -
ku na szych kan dy da tów i stu den -
tów. W 2012 ro ku wy no si ła 32 la ta, 
obec nie wa ha się od 35-37 lat 
w po szcze gól nych gru pach.  

Dr Kraw czyk -Brył ka mó wi też 
o zmia nie licz by lat sta żu pra cy 
u słu cha czy MBA. Od kil ku lat 
śred nia do świad cze nia za wo do -
we go stu den tów MBA na PG wy -
no si po wy żej 11 lat, pod czas gdy 
po cząt ko wo by ło to 7-9 lat.  

In ne są tak że od po wie dzi kan -
dy da tów na py ta nie, co mo ty wu je 
ich do pod ję cia stu diów MBA: 
– Za wsze waż na jest chęć sa mo -
roz wo ju, po pra wie nia oso bi stej i za -
wo do wej efek tyw no ści, ale kan dy -
da ci ina czej mó wią dziś o po trze bie 
otrzy ma nia dy plo mu MBA – wy ja -
śnia dr Kraw czyk -Brył ka. – Wcze -
śniej był on wy róż ni kiem w ich sta -
ra niach o lep sze sta no wi sko czy 
pra cę w cie kaw szej or ga ni za cji. Był 
czyn ni kiem ty pu ni ce ha ve. Dziś 
wie lu kan dy da tów mó wi, że bez dy -
plo mu stu diów MBA trud no apli ko -
wać na stra te gicz ne sta no wi ska 
w wie lu fir mach, na brał on cha rak -
te ru wa run ku ty pu must ha ve.  

Ko lej na zmia na, na któ rą zwra ca 
uwa gę dr Be ata Kraw czyk -Brył ka, 
do ty czy kom pe ten cji zgła sza ją -
cych się kan dy da tów. Pro gram In -
ter na tio nal Ma na ge ment in Stra te -
gy, Pro gram me and Pro ject Ma na -
ge ment jest skie ro wa ny do osób, 
któ re chcą udo sko na lać swo je 
kom pe ten cje w za kre sie pro ject 
ma na ge ment, któ re wdra ża ją się 
w ro le me ne dże rów pro jek tów 
lub pro gra mów, ale rów nież 
do kan dy da tów, któ rzy chcą łą -
czyć per spek ty wę stra te gicz ne go 
i ope ra cyj ne go za rzą dza nia or ga ni -
za cją. – Za uwa ży li śmy, że obec nie 
wie lu za in te re so wa nych na szym 
pro gra mem ma już wy so kie kom pe -
ten cje pro jek to we, rów nież ukoń -
czo ne kur sy z za rzą dza nia pro jek -
tem lub cer ty fi ka cje do ty czą ce wy -

bra nych me to dyk PM. Dla te go roz -
wi nę li śmy nasz pro gram i da je my 
stu den tom moż li wość wy bo ru tra dy -
cyj ne go lub agi lo we go pro fi lu, by 
mo gli po głę biać swo ją wie dzę z za -
kre su PM – in for mu je dy rek tor 
stu diów MBA na Po li tech ni ce 
Gdań skiej. – Aby za pew nić mię dzy -
na ro do we śro do wi sko re ali za cji pro -
gra mu MBA (mię dzy na ro do we gru py 
stu den tów i wy kła dow ców), pro wa -
dzi my nasz pro gram w ca ło ści w ję -
zy ku an giel skim. Ob ser wu je my, że 
dziś wśród kan dy da tów ma my pra -
wie wy łącz nie me ne dże rów z ję zy -
kiem an giel skim na bar dzo wy so kim 
po zio mie. Wie lu z nich po cho dzi 
z firm, gdzie an giel ski jest ję zy kiem 
co dzien nej ko mu ni ka cji we wnętrz -
nej i z klien ta mi, pra wie wszy scy 
przy ję ci ma ją też mię dzy na ro do we 
do świad cze nia za wo do we w swo -
im CV. Cie szy my się, że ro śnie udział 
ko biet w gru pie na szych stu den tów.  

Jak tłu ma czy dr Kraw czyk -Brył -
ka, w ro ku 2014 ko bie ty sta no wi -
ły 23 pro cent zre kru to wa nej ko -
hor ty, a w 2020 ro ku już 38 pro -
cent. Sta le zde cy do wa nie mniej 
ko biet bie rze udział w re kru ta cji 
na stu dia MBA. – Gdy re ali zo wa li -
śmy pro gram wspie ra ny fun du sza mi 
unij ny mi, udział pań był zde cy do wa -
nie więk szy (na wet do 45 pro cent 
w 2012 ro ku). Ostat nia zmia na, któ -
rą z przy jem no ścią od no to wu je my, 
pro wa dząc roz mo wy kwa li fi ka cyj ne, 
to fakt, że co raz wię cej za in te re so -
wa nych na szym pro gra mem usły sza -
ło re ko men da cje na szej ofer ty ze 
stro ny swo ich ko le gów me ne dże rów, 
któ rzy są na szy mi ab sol wen ta mi. 
Ten szep ta ny mar ke ting jest do sko -
na łym uzu peł nie niem w pro ce sie bu -
do wa nia na szej re pu ta cji. 

 
WIĘ CEJ DO ŚWIAD CZE NIA, 
WYŻ SZE STA NO WI SKA 

Wzrost śred nie go wie ku stu -
den tów MBA oraz ich więk sze 
do świad cze nie za wo do we do -

strze żo ne zo sta ło tak że na Po li -
tech ni ce War szaw skiej, gdzie 
od po nad 30 lat dzia ła Szko ła Biz -
ne su PW: – Ana li zu jąc da ne sta ty -
stycz ne na te mat re kru ta cji na na -
sze pro gra my Exe cu ti ve MBA, za -
uwa ża my no we tren dy do ty czą ce 
osób po dej mu ją cych te stu dia me -
ne dżer skie – stwier dza dr inż. 
Gra ży na Rem bie lak, dy rek tor 
Exe cu ti ve MBA w Szko le Biz ne su 
PW. – Po pierw sze, w ostat nich la -
tach za ob ser wo wa no ten den cję 
wzro sto wą pod wzglę dem wie ku 
uczest ni ków. Dziś śred ni wiek stu -
den tów to 37 lat, pod czas gdy np. 
w 2004 ro ku wy no sił on 28 lat.  

Jak mó wi dr Rem bie lak, wi docz -
ny jest rów nież wzrost w za kre sie 
śred nie go sta żu pra cy. Stu den ci 
w ostat nich la tach de kla ru ją 
o oko ło 4 la ta wię cej do świad cze -
nia za wo do we go niż jesz cze 15 
lat te mu. Po nad to w po rów na niu 

do po przed nich rocz ni ków co raz 
wię cej uczest ni ków to dy rek to rzy 
i me ne dże ro wie naj wyż sze go 
szcze bla. Dziś licz ba ta wy no si 40 
proc. w po rów na niu do 22 proc. 
w 2004 ro ku.  

– Za ob ser wo wa no rów nież zna -
czą cy wzrost pod wzglę dem śred niej 
licz by stu den tów, któ rzy po sia da ją 
wła sną fir mę. Nie zmien nie uczest -
ni cy to przede wszyst kim oso by, 
któ re ukoń czy ły stu dia wyż sze 
o pro fi lu tech nicz nym oraz eko no -
micz nym, ale z każ dym ro kiem co -
raz wię cej z nich to rów nież ab sol -
wen ci kie run ków hu ma ni stycz nych 
– do da je dy rek tor Exe cu ti ve MBA 
w Szko le Biz ne su PW.  

Na dal wi docz na jest też ten den -
cja pod wzglę dem współ fi nan so -
wa nia stu diów przez pra co daw -
ców stu den tów. Licz ba ta nie -
zmien nie utrzy mu je się na po zio -
mie 50 proc. gru py, co ozna cza, 
że fir my da lej chęt nie wspie ra ją 
roz wój i edu ka cję swo ich pra -
cow ni ków. Bar dzo po pu lar ne 

wśród stu den tów jest rów nież 
ko rzy sta nie z fun du szy unij nych 
wspo ma ga ją cych fi nan so wa nie 
stu diów. 

 
PRO GRA MY  
I FOR MA STU DIÓW 

Zmia ny, któ re za szły w pro fi lu 
osób de cy du ją cych się na stu dia 
MBA i zmia na ich ocze ki wań co 
do stu diów, mu sia ły też wpły nąć 
na zmia nę sa mych stu diów, ich 
pro gra mów i for my. O ewo lu cji 
pro gra mów MBA od wy ko rzy sty -
wa nia wzor ców za chod nich 
do re ago wa nia na po trze by ro dzi -
me go ryn ku mó wi dr hab. inż. 
Ma ja Ki ba -Ja niak, prof. UEW, 
dy rek tor pro gra mu Exe cu ti ve 
MBA Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go we Wro cła wiu: – Gdy pra -
wie 30 lat te mu roz po czy na li śmy 
nasz pro gram, wzo ro wa li śmy się 
na do świad cze niach naj lep szych ka -
na dyj skich uczel ni, ale w ko lej nych 
la tach do sto so wy wa li śmy go do na -
szych re aliów. W pierw szym pro gra -
mie łą czy li śmy na uko wość z do dat -
kiem prak ty ki. W ko lej nych la tach 
co raz bar dziej ukie run ko wa li śmy się 
w stro nę biz ne su. Od ro ku ma my 
Ra dę Exe cu ti ve MBA, któ rej prze -
wod ni czą cym jest Woj ciech Ha la re -
wicz, wi ce pre zes Maz da Mo tor Eu -
ro pe ds. sprze da ży i ob słu gi klien ta.  

Jak wy ja śnia prof. Ki ba -Ja niak, ta 
ra da wspól nie z wy kła dow ca mi, 
prak ty ka mi i ab sol wen ta mi two -
rzy pro gram stu diów oraz dba 
o je go wy so ką ja kość. Jest to więc 
pro gram two rzo ny na po trze by 
śro do wi ska biz ne so we go.  

Na UEW bar dzo waż ny jest też 
spo sób prze ka zy wa nia wie dzy: 
– Wy ko rzy stu je my stu dia przy pad -
ków, włą cza my w za ję cia prak ty ków, 
któ rzy re pre zen tu ją mię dzy na ro do we 
przed się bior stwa oraz za pra sza my 
pro fe so rów z pre sti żo wych uczel ni, 
ta kich jak np. Stan ford Uni ver si ty, 
Co pen ha gen Bu si ness Scho ol czy 
Uni ver si ty of Neuchâtel. Od 2020 ro -
ku na dru gim ro ku stu diów ofe ru je my 

{ {
Obecnie studenci są zainteresowani takimi tematami  

jak sztuczna inteligencja, kryptowaluty,  
blockchain, pranie pieniędzy, automatyzacja procesów 

zarzadzania, ale generalnie zwiększył się nacisk  
i oczekiwania co do kompetencji miękkich,  

a więc zajęć z zakresu HR, coachingu, tutoringu. 
dr hab. Witold T. Bielecki, prof. ALK,  

prezydent Akademii Leona Koźmińskiego
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stu den tom mo du ły biz ne so we do wy -
bo ru, któ rych ko or dy na to ra mi są pra -
cow ni cy na uko wi we współ pra cy z re -
pre zen tan ta mi śro do wi ska biz ne so -
we go. Stu den ci roz wią zu ją róż ne go 
ro dza ju stu dia przy pad ków, ana li -
zu jąc re al ne pro ble my wy stę pu ją ce 
w przed się bior stwach. Mo du ły te 
mo gą być co ro ku zmie nia ne, 
przez co są do sto so wy wa ne do ak -
tu al nych po trzeb ryn ku, a tak że 
do pro fi lu gru py.  

O tym, że pro gram stu diów jest 
bar dzo ela stycz nie do sto so wy wa -
ny do po trzeb słu cha czy mó wi 
tak że prof. Wi told T. Bie lec ki 
z ALK: – Pro gram się zmie niał w za -
leż no ści od te go, jak zmie nia ła się 
na uka. Obec nie stu den ci są za in te -
re so wa ni ta ki mi te ma ta mi jak 
sztucz na in te li gen cja, kryp to wa lu ty, 
block cha in, pra nie pie nię dzy, au to -
ma ty za cja pro ce sów za rza dza nia, 
ale ge ne ral nie zwięk szył się na cisk 
i ocze ki wa nia co do kom pe ten cji 

mięk kich, a więc za jęć z za kre su 
HR, co achin gu, tu to rin gu. Prof. Bie -
lec ki do da je, że mi mo że stu dia 
MBA trwa ją dwa la ta, wszyst kich 
no wi nek nie da się uwzględ nić 
w pro gra mie. I przy zna je: – Cza sa -
mi po wo du je to pew ne go ro dza ju 
nie za do wo le nie. Sta ra my się do sto -
so wać do ocze ki wań gru py i da je my 
im moż li wość wy bo ru te ma tów, któ -
re bę dą po ru sza ne. Wy nik wy bo ru 
do ko ny wa ne go przez więk szość wy -
wo łu je oczy wi ście nie za do wo le nie 
mniej szo ści, któ ra by ła za in te re so -
wa na od rzu co ny mi za gad nie nia mi.  

No we tech no lo gie i moż li wość 
ich wy ko rzy sta nia w za rzą dza niu to 
za gad nie nia wpro wa dza ne do pro -
gra mów MBA tak że na Uni wer sy -
te cie Łódz kim. – Stu dia MBA są 
pro fe sjo nal nym mię dzy na ro do wym 
stan dar dem w edu ka cji me ne dżer -
skiej – mó wi dr An na Si biń ska, 
dy rek tor Pol sko -Ame ry kań skie go 
Pro gra mu Stu diów MBA w Pol sko -
-Ame ry kań skim Cen trum Za rzą -
dza nia Uni wer sy te tu Łódz kie go. 
– Z jed nej stro ny pro gram MBA sku -

pia się na do star cza niu wie dzy 
z przed mio tów ty po wych dla ka no nu 
za rzą dza nia z ob sza ru fi nan sów, ra -
chun ko wo ści, ro zu mie nia me cha ni -
zmów ryn ko wych, mar ke tin gu. 
Z dru giej w ostat nich la tach jest za -
uwa żal ne, że te pro gra my zmie nia ją 
się po to, że by do star czać zde cy do -
wa nie no wych umie jęt no ści i kom pe -
ten cji. Przede wszyst kim kła dzie my 
bar dzo sil ny na cisk na roz wi ja nie po -
staw przed się bior czych i umie jęt no -
ści za rzą dza nia zmia ną oraz po dej -
mo wa nia ry zy ka. Bar dzo czę sto w ra -
mach po szcze gól nych przed mio tów 

zwra ca my uwa gę na ta kie no wo cze -
sne me to dy za rzą dza nia, któ re po -
zwa la ją iden ty fi ko wać swój biz nes 
na no wo. Wspól nym mia now ni kiem 
wszyst kich zmian w pro gra mach jest 
tech no lo gia i sze ro ko po ję te in no wa -
cje. Nie tyl ko spo so by za rzą dza nia 
in for ma cją, ale tak że me to dy za rzą -
dza nia, któ re po wo du ją, że na si stu -
den ci są w sta nie spoj rzeć w in ny 
spo sób na swo ją or ga ni za cję oraz 
opa no wać me to dy za rząd cze po zwa -
la ją ce na ska lo wa nie biz ne su.  

 
SZKO LE NIA W RA MACH 
PRO GRA MÓW MBA 

Two rzą cy pro gra my, chcąc do -
star czyć stu den tom MBA jak naj -
bar dziej no wo cze snej i prak tycz nej 
wie dzy, de cy du ją się na wet 

na szko le nie stu den tów z użyt ko -
wa nia i wy ko rzy sta nia kon kret nych 
na rzę dzi i apli ka cji wspo ma ga ją -
cych za rzą dza nie. – W na szym pro -
gra mie Exe cu ti ve MBA kła dzie my 
bar dzo du ży na cisk na za sto so wa nie 
róż ne go ro dza ju na rzę dzi, tech nik 
i me tod, któ re stu den ci mo gą wy ko -
rzy stać w swo ich przed się bior stwach 
– in for mu je prof. Ki ba -Ja niak. 
– Z in dy wi du al nych roz mów z ab sol -
wen ta mi i stu den ta mi wiem, że pro -
gra my i na rzę dzia, któ re po zna li pod -
czas re ali za cji Exe cu ti ve MBA Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go we Wro -

cła wiu, fak tycz nie są póź niej przez 
nich uży wa ne w pra cy za wo do wej. 
Po nad to na si stu den ci mo gą ko rzy -
stać z do dat ko wej ofer ty dar mo wych 
szko leń, któ re pod no szą ich umie jęt -
no ści i kom pe ten cje za wo do we.  

Prof. Ki ba -Ja niak opo wia da, że 
np. w ubie głym ro ku po nad 50 
osób uczest ni czy ło w kur sie do ty -
czą cym do sko na le nia or ga ni za cji 
za po mo cą mo de lu EFQM z li cen -
cjo no wa nym mo du łem EFQM 
Fo un da tion Tra ining. Uczest ni cy 
otrzy ma li akre dy to wa ne i za re je -
stro wa ne w cen tral nej ba zie da -
nych EFQM cer ty fi ka ty. – Od bie -
żą ce go ro ku aka de mic kie go ofe ru je -
my mo duł Swiss Ga te wey to In ter -
na tio nal Bu si ness we współ pra cy 
z Uni ver si ty of Neuchâtel. No wo -

ścią wzbo ga ca ją cą na szą ofer tę jest 
rów nież tak zwa ny Fri day Bu si ness 
Club. Dwa ra zy w mie sią cu stu den -
ci i ab sol wen ci spo ty ka ją się by wy -
słu chać wy kła dów przy go to wa nych 
przez wy kła dow ców z re no mo wa -
nych pol skich i za gra nicz nych uczel -
ni, przed sta wi cie li biz ne su, jak rów -
nież na szych ab sol wen tów. Jest to 
nie tyl ko oka zja do po głę bie nia wie -
dzy i umie jęt no ści, ale przede 
wszyst kim do sko na ła for ma ne twor -
kin gu oraz in te gra cji róż nych grup 
stu den tów EMBA oraz ab sol wen tów 
– za uwa ża prof. Ki ba -Ja niak. 

W STRO NĘ  
KOM PE TEN CJI MIĘK KICH 

Ne twor king i po zy ska nie kom -
pe ten cji mięk kich to ko lej ny ele -
ment pro gra mu stu diów MBA, 
któ ry jest bar dzo in ten syw nie 
roz wi ja ny przez uczel nie. – Pro -
gram MBA da je trzy war to ści do da -
ne, któ rych nie da ją żad ne in ne kur -
sy – stwier dza pre zy dent Aka de -
mii Le ona Koź miń skie go w War -
sza wie. – Pierw szy to two rze nie 
i po sze rza nie ne twor kin gu. W mie -
sią cach pan de mii gru py by ły nie za -
do wo lo ne i na rze ka ły, że zdal ne 
kształ ce nie nie po zwa la na fak tycz -
ne po zna nie się i wy mia nę do świad -
czeń, ale na ostat nim zjeź dzie, gdy 
mo gli się już spo tkać oso bi ście, in -
te gro wa li się w spo sób wręcz fa scy -



– od „nice to have” do „must have”Studia MBA  

{ {W pierwszym programie łączyliśmy naukowość  
z dodatkiem praktyki. W kolejnych latach coraz 
bardziej ukierunkowaliśmy się w stronę biznesu. 
dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW, dyrektor programu 
Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zajęcia studentów MBA  
na Uniwrsytecie Łódzkim
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nu ją cy. Dru ga war tość do da na to 
lin gua fran ca, czy li wspól ny ję zyk. 
Każ dy za wód ma swój żar gon, 
a przy oka zji na szych za jęć do stu -
den tów tra fia żar gon zwią za ny z za -
rzą dza niem uży wa ny w wie lu kor -
po ra cjach. Trze cia war tość to jest 
an ty kru chość ro zu mia na tak, jak ją 
zde fi nio wał Na ssim Ni cho las Ta leb, 
czy li umie jęt ność lu dzi i in sty tu cji 
o sze ro kich ho ry zon tach do szyb kie -
go przy sto so wy wa nia się do na głych 
zmian. 

Chcąc jak naj le piej do sto so wać 
prze ka zy wa ną wie dzę z za kre su 
kom pe ten cji mięk kich do fak tycz -
nych po trzeb stu den tów, nie któ -
re uczel nie de cy du ją się na cał ko -
wi tą in dy wi du ali za cję i umoż li wia -
ją sa mo dziel ną pra cę stu den ta 
z tre ne rem. – W na szym kur sie 
ofe ru je my pro gram WINGS, któ ry 
po le ga na dia gno zie kom pe ten cji 
me ne dżer skich z wy ko rzy sta niem 
cer ty fi ko wa ne go na rzę dzia oraz 
moż li wo ści sko rzy sta nia z in dy wi du -
al nych kon sul ta cji ze spe cja li sta mi 
i co acha mi Cen trum Współ pra cy 
z Biz ne sem UEW. Ma on umoż li wić 
stu den tom opra co wać ce le roz wo -
jo we w ob sza rze kil ku klu czo wych 
kom pe ten cji me ne dżer skich, któ re 
na stęp nie są roz wi ja ne kom plek so -
wo w to ku stu diów – mó wi dy rek -
tor Pro gra mu Exe cu ti ve MBA 
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go 
we Wro cła wiu. 

Zmia ny za cho dzą ce w pro gra -
mach MBA za rów no w kie run ku 
prze ka zy wa nia stu den tom bar dzo 
tech nicz nej wie dzy z za kre su ob -
słu gi apli ka cji wspo ma ga ją cych 
biz nes, jak i kom pe ten cji mięk kich 
i spo łecz nych pod su mu je dr An -
na Si biń ska z UŁ: – Zmia ny, któ re 
wpro wa dza my, opar te są na trzech 
fi la rach. Pierw szy do ty czy sil ne go 
przy wódz twa ro zu mia ne go ja ko 
wraż li wość na zmia nę w oto cze niu 
biz ne su i doj rza łość w kie ro wa niu 
swo im ze spo łem. Pan de mia spo wo -
do wa ła, że bar dzo czę sto po dej mu -
je my de cy zje, któ re są zwią za ne 
z na szą od po wie dzial no ścią za fir -
mę, co wy ma ga du żej od wa gi, roz -
trop no ści i doj rza ło ści.  

Dru gi fi lar to kom pe ten cje cy -
fro we. Pan de mia spra wi ła, że 
w bar dzo krót kim cza sie mu sie li -
śmy zbu do wać u sie bie kom pe -

ten cje za rzą dza nia w roz pro szo -
nych ze spo łach, ko mu ni ko wa nia 
się w zu peł nie in ny spo sób niż 
wcze śniej, for mu ło wa nia ce lów, 
za rzą dza nia oso ba mi, jed nost ka mi 
i pro ce sa mi. Na każ dym kro ku 
w biz ne sie wi dać, że ro zu mie nie 
świa ta cy fro we go, przej ście 
do zwir tu ali zo wa ne go mar ket pla -
ce to obec nie bar dzo istot ne ele -
men ty ży cia go spo dar cze go. Są to 
umie jęt no ści wy ma ga ne przez ry -
nek pra cy. – Sa mi stu den ci ko mu ni -
ku ją nam po trze bę roz wi ja nia pro -
gra mów w tym kie run ku. Dla te go 
wpro wa dza my ta kie przed mio ty jak 
di gi tal trans for ma tion i da ta scien ce 
– mó wi dr An na Si biń ska.  

Trze ci fi lar to zrów no wa żo ny 
roz wój. Pro gra my MBA zmie nia ją 

się w kie run ku do star cza nia war -
to ści spo łecz no -eko no micz nej 
zrów no wa żo ne go roz wo ju. Dr 
An na Si biń ska za uwa ża: – Wy ni ka 
to z ce lów, ja kie so bie po sta wi li śmy 
w ogó le w za kre sie za rzą dza nia stu -
dia mi MBA, ale też z ce lów eko no -
mii cyr ku lar nej, czy li za mknię te go 
obie gu i kształ to wa nia po staw me -
ne dże rów, li de rów, któ rzy są świa -
do mi z jed nej stro ny pro ble mów wy -
ni ka ją cych ze zmian kli ma tycz nych, 
a z dru giej z de fi cy tów ryn ku pra cy 
i za gro że nia bra ku war to ści eko no -
micz nej czło wie ka na ryn ku pra cy, 
a co za tym idzie moż li we go sce na -
riu sza upo wszech nie nia się do cho du 
gwa ran to wa ne go. My ślę, że spek -
trum pro ble mów spo łecz no -eko no -
micz nych, któ rych roz wią za nia szu -
ka my po przez re gu la cje sys te mo we, 
sta ją się per ma nent nym ele men tem 
ca ło ści pro gra mu. Nie tyl ko po przez 
ten kon kret ny przed miot, któ ry 
wpro wa dza my, ale tak że w tre -
ściach prze ka zy wa nych przez na -
szych wy kła dow ców i tre ne rów.  

Do brze przy go to wa ny pro gram 
stu diów MBA w po łą cze niu z wy -
so ką ja ko ścią prze pro wa dzo nej 
re kru ta cji mo że dać stu den tom 

nie ocze ki wa ną war tość do da ną, 
ja ką bę dzie stwo rze nie w efek cie 
pro wa dzo nych stu diów zu peł nie 
no wej fir my, któ ra nie po wsta ła by 
w in nych oko licz no ściach: 
– W trak cie stu diów za chę ca my 
stu den tów do two rze nia star tu pów. 
W ubie głym ro ku zo sta ły za ini cjo -
wa ne trzy. Je den z nich zo stał opra -
co wa ny przez na sze go ab sol wen ta 
we współ pra cy z na ukow ca mi 
z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go i do -
ty czy tech no lo gii pro duk cji we gań -
skich se rów fer men to wa nych, na po -
jów oraz sło dy czy z na sion ko no pi 
włók ni stych – mó wi prof. Ma ja Ki -
ba -Ja niak z UEW. – Star tup uzy skał 
do fi nan so wa nie ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go w ra mach Re gio nal ne go Pro gra -

mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa 
Dol no ślą skie go 2014-2020. Za swo -
je opra co wa nie zo stał no mi no wa ny 
do na gro dy MBA Star tup of the Year 
przy zna wa nej przez mię dzy na ro do -
wą or ga ni za cję As so cia tion of 
MBAs. Obec nie stu dia MBA to już 
za tem nie tyl ko moż li wość po sze -
rze nia swo jej wie dzy i pod nie sie -
nia kwa li fi ka cji, ale tak że oka zja 
do na wią za nia kon tak tów biz ne -
so wych umoż li wia ją cych stwo -
rze nie no wej fir my. 

 
POL SKIE MBA W ŚWIE CIE  

Po 32 la tach obec no ści na pol -
skim ryn ku pro gra my MBA two -
rzo ne przez na sze uczel nie zy ska -
ły re no mę i mo gą sku tecz nie kon -
ku ro wać z za gra nicz ny mi stu dia mi 
dla me ne dże rów, co po twier dza 
ase sor w As so cia tion of MBAs, 
któ ry akre dy tu je pro gra my MBA 
na ca łym świe cie: – Mam na swo im 
kon cie po nad 20 wi zyt akre dy ta cyj -
nych pro gra mów MBA w róż nych 
kra jach – mó wi dr To masz Lu -
dwic ki, dy rek tor pro gra mu Exe -
cu ti ve MBA na Uni wer sy te cie 
War szaw skim. – Na tej pod sta wie 
mo gę po wie dzieć, że pro gra my 

z pierw szej dzie siąt ki ran kin gu Per -
spek tyw wy róż nia ją się na tle po -
dob nych pro gra mów za gra ni cą. Są 
one w wie lu aspek tach in no wa cyj ne 
za rów no je śli cho dzi o tre ści, jak 
i spo sób do star cze nia wie dzy. Do -
dat ko wo uda ło nam się w tych pro -
gra mach za cho wać dba łość o ja kość 
osób apli ku ją cych na MBA. Prze cho -
dzą one przez bar dzo wy ma ga ją cy 
pro ces re kru ta cji za rów no co do po -
sia da nej wie dzy, jak i do świad cze nia 
za wo do we go. Co do śred niej oce ny 
wszyst kich pro gra mów MBA w Pol -
sce, to sy tu acja jest już tro chę gor -
sza, po nie waż w ostat nich dwóch -
-trzech la tach na stą pi ła eks plo zja 
pro gra mów, któ re na zy wa ją się 
MBA, ale z MBA nie ma ją nic wspól -
ne go i te pro gra my nie ste ty cią gną 
w dół śred nią oce nę ca łe go pol skie -
go ryn ku.  

Jak da lej za uwa ża dr Lu dwic ki, 
ob ni że nie śred nie go po zio mu stu -
diów MBA jest tren dem ob ser wo -
wa nym na ca łym świe cie. Stu dia 
MBA sta ły się do brem do syć po żą -
da nym, wie lu kan dy da tów apli ku -
je, a nie wszy scy z nich re pre zen -
tu ją od po wied ni po ziom roz wo ju 
za wo do we go, któ rym po win ni się 
cha rak te ry zo wać uczest ni cy tych 
pro gra mów. – Przy oka zji prze pro -
wa dza nych akre dy ta cji mia łem oka -
zję ob ser wo wać pro gra my w bar dzo 
re no mo wa nych i roz po zna wal nych 
na świe cie uczel niach, któ re nie za -
cho wy wa ły ta kiej sta ran no ści w re -
kru ta cji jak naj lep sze pol skie pro -
gra my – do da je dr Lu dwic ki. 

A prof. An na Ma ty sek -Ję drych, 
dy rek tor pro gra mu Exe cu ti ve 
MBA Po znań -Atlan ta, pod su mo -
wu je: – Stu dia Exe cu ti ve MBA 
prze ży wa ją swo isty re ne sans, ry nek 
zwe ry fi ko wał ofer tę edu ka cji me ne -
dżer skiej w Pol sce, war to ścio we 
pro gra my są doj rza ły mi „pro duk ta -
mi”, ma ją gro no lo jal nych klien tów, 
naj czę ściej du żych kor po ra cji sys te -
ma tycz nie kie ru ją cych me ne dże rów 
na stu dia MBA. 

MA CIEJ GO NI SZEW SKI

{ {
Niezmiennie uczestnicy to przede wszystkim osoby,  

które ukończyły studia wyższe  
o profilu technicznym oraz ekonomicznym,  

ale z każdym rokiem coraz więcej z nich to również  
absolwenci kierunków humanistycznych. 

dr inż. Grażyna Rembielak, dyrektor Executive MBA  
w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej
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