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EWOLUCJA STUDIÓW MENEDŻERSKICH: kogo potrzebuje  
„popandemiczny” rynek pracy?
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Już 18 li sto pa da 2021 ogło szo ne zo sta ną – pod czas 
Ga li w ho te lu No vo tel War sza wa Cen trum – wy ni ki 
Ran kin gu Pro gra mów MBA Per spek ty wy 2021. Ran -
king ten, przy go to wa ny przez Per spek ty wy po raz 
ósmy po „pan de micz nej prze rwie”, bę dzie ak tu al ną 
dia gno zą pol skie go ryn ku stu diów me ne dżer skich. 

Ogło sze nie wy ni ków Ran kin gu MBA 2021 bę dzie fi na ło wym ak -
cen tem Fo rum Li de rów Kształ ce nia Me ne dżer skie go or ga ni zo wa -
ne go po raz dru gi przez Per spek ty wy. W ra mach Fo rum od bę dą się 
dwa pa ne le dys ku syj ne. 

Pa nel pierw szy, z udzia łem rek to rów naj lep szych pol skich uczel ni 
kształ cą cych ka dry za rząd czo -eko no micz ne, po świę co ny bę dzie te ma -
to wi: Ewo lu cja stu diów za rząd czo -eko no micz nych – ko go i jak 
kształ cić dla po trzeb „po -pan de micz ne go” ry nku pra cy?

Pa nel dru gi, z udzia łem dy rek to rów naj lep szych pro gra mów 
MBA, sku pi się na te ma cie: Prze wa gi kon ku ren cyj ne pro gra mów 
MBA – czym są, do kąd ewo lu ują, jak je mie rzyć? 

Am bi cją Per spek tyw jest pro fe sjo nal na za rów no wśród po ten cjal -
nych kan dy da tów – me ne dże rów śred nie go i wyż sze go szcze bla, jak 
i osób ze śro do wi ska HR zaj mu ją cych się oce ną i roz wo jem kom pe -
ten cji naj wy żej kwa li fi ko wa nych kadr kie row ni czych. 

Na stro nie in ter ne to wej ran kin gu – www.mba.per spek ty wy.pl
– oraz w specjalnym numerze Perspektyw adresowanym do ka dry me -
ne dżer skiej i osób za mie rza ją cych uzy skać naj wyż sze kom pe ten cje 
w za kre sie za rzą dza nia, obok peł nej wer sji Ran kin gu znaj dzie się ob -
szer ny ra port po ka zu ją cy tę for mę stu diów w Pol sce i na świe cie, pre -
zen ta cje zwy cięz ców, opi nie ab sol wen tów. 

Przy go to wa nie Ran kin gu nad zo ru je Ka pi tu ła pod prze wod nic -
twem prof. Elż bie ty Mą czyń skiej – pre zes Pol skie go To wa rzy stwa 
Eko no micz ne go. Fo rum Li de rów Kształ ce nia Me ne dżer skie go i Ga -
la Ran kin gu MBA od bę dą się w for mie sta cjo nar nej, ale z to wa rzy -
szą cą im trans mi sja on li ne. 

Za pra sza m wszyst kich za in te re so wa nych! 

Waldemar Siwiński 
Prezes Fundacji Edukacyjnej  

Perspektywy

2021
Oferta RANKINGOWA MBA 2021

Finał 2012, GPW

Finał 2013, GPW Finał 2015, NBP

Finał 2018, CBR 

prof. Elżbieta 
Mączyńska

mba.perspektywy.pl
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10:15-11:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa 

11:00-11:10 Otwarcie Forum
Prof. Elżbieta Mączyńska – prezes PTE, przewodnicząca Kapituły Rankingu 
Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” 

11:10-12:00 PANEL PIERWSZY – REKTORSKI
Ewolucja studiów zarządczo-ekonomicznych – kogo i jak kształcić 
dla potrzeb „po-pandemicznego” rynek pracy? 

PROGRAM
Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego

12:10-13:00 PANEL DRUGI - DYREKTORSKI
Przewagi konkurencyjne programów MBA – czym są, dokąd ewoluują, jak je mierzyć?

prof. Celina Olszak
rektor Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach

prof. Alojzy Nowak  
rektor Uniwersytetu 

Warszawskiego

prof. Piotr Wachowiak  
rektor Szkoły Głównej 

Handlowej

prof. Maciej Żukowski  
rektor Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu

prof. Grzegorz Mazurek  
rektor Akademii Leona 

Koźmińskiego

prof. Stanisław Mazur  
rektor Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie (tbc)

Kontakt:  
Rafał Solecki-Bieniecki - tel. 516 306 880 
Dział Reklamy - tel. 22 628 58 62 w. 18, 19 
e-mail: reklama@perspektywy.pl

mba.perspektywy.pl

prowadząca

Mik Kuczkiewicz
członek Kapituły Rankingu  

MBA Perspektywy

prowadzący

dr Barbara Geniusz-Stepnowska    
ekspert zrównoważonego 

przywództwa, Pol. Gdańska

dr Janusz Michałek 
prezes Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomiznej

dr Aleksander Poniewierski 
EY Global Digital & Emerging 

Technology Leader

 oraz dyrektorzy najlepszych programów MBA 

13:00-13:30 Uroczysty finał Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021

13:30-14:30 Lunch




