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MBA PROGRAMME
Liderzy jutra, nie tylko dnia dzisiejszego

•

Wspólny dyplom kilku uczelni

•

Unikalny program w całości w języku angielskim

•

Po studiach praca w międzynarodowym środowisku biznesu

•

Wybitni profesorowie i praktycy z Europy i Ameryki Północnej

•

Zajęcia prowadzone w małych liczebnie grupach

•

Program plasuje się w czołówce rankingów MBA

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Nie wiemy jak będzie wyglądał świat za dziesięć czy dwadzieścia lat,
ale dzięki międzynarodowym doświadczeniom jesteśmy w stanie lepiej go
poznać i przygotować się na wyzwania przyszłości.
Centrum Kształcenia Menedżerów (Centre for Management Training) przy
Uniwersytecie Warszawskim prowadzi od ponad dwudziestu lat International MBA Programme.
Jest jednym z tych ośrodków, które posiadają duże doświadczenie w realizacji programów
ukierunkowanych przede wszystkim na jakość edukacji.
Uważamy też, że najwyższa jakość nie podlega kompromisom. Warto poświęcić czas, wysiłek
i trud, a nieraz własny kapitał, aby spotykać się z wykładowcami i studentami z różnych
kontynentów, żeby przeżyć wielką intelektualną przygodę. Poza tym zapewnić sobie
nie tylko prestiżowy dyplom, ale także umiejętności, pozwalające rozwijać się i awansować
w czasach wielkich zmian społecznych, kryzysów gospodarczych i przełomów technologicznych.
Studia w całości prowadzone są w języku angielskim, wierzymy, że stanowi to istotną wartość dodaną.
Zapraszam serdecznie do kontaktu z nami, dla każdego Kandydata z przyjemnością znajdę czas
żeby zapewnić go, że – mimo wysoko zawieszonej poprzeczki – te studia MBA są właśnie dla Niej lub
dla Niego.
Warto wymagać więcej od siebie i od innych – myślmy o tym by być liderami jutra, a nie tylko
dnia dzisiejszego.
		

Serdecznie zapraszam

Prof. Roman Głowacki

Istnieje co najmniej pięć powodów, dla których warto wybrać nasz program:
1

Jeden z najwyżej ocenianych w Polsce programów MBA, od lat w ścisłej czołówce
rankingów

2

Znakomici wykładowcy zagraniczni przyjeżdżający specjalnie na zajęcia

3

Przejście z poziomu zaawansowanego Business English na poziom doskonały
komunikowania się w międzynarodowym środowisku biznesu

4

Praktyczny charakter zajęć, ukierunkowany także na przyszłe, a nie tylko obecne
wymagania współczesnego biznesu

5

Organizacja zajęć, pozwalająca idealnie godzić naukę z życiem zawodowym i osobistym

Unikalny program zajęć – wiedza i umiejętności w obszarach
stanowiących kompleks wiedzy menedżerskiej
Organization, Operational and Strategic Management
Corporate Finance, Financial Management, International Financial Markets
Marketing Strategies and Management on Domestic and International Markets
Production and Services Management and Practical Business Skills
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O unikalności programu świadczą przykłady zajęć, które trudno znaleźć w innych uczelniach,
takie jak m.in.:
- Management Communication – poświęcone szeroko rozumianej komunikacji
menedżerów z otoczeniem,
- Financial Crisis – jak lepiej zrozumieć uwarunkowania kryzysu finansowego oraz
potrafić się do nich dostosować,
- Business Games - obszerny moduł, gdzie w symulowanym środowisku realnego
biznesu można przećwiczyć kluczowe decyzje menedżerskie.

Międzynarodowe grono wykładowców – m.in.
Profesor Roman Głowacki (Polska)
Uniwersytet Warszawski
- absolwent Harvard Business School
- dyrektor i twórca Centre For Management Training
- wysokiej klasy ekspert z zakresu marketingu
Profesor Diana Phillips (Belgia)
University of Antwerp
- kierownik katedry International Business Communications
- międzynarodowy ekspert specjalizujący się w komunikacji

Profesor Manek Kirpalani (USA / Kanada)
Concordia University Montreal / Bloomsburg University of Pennsylvania
- visiting professor wielu znanych programów MBA na świecie
- wybitny ekspert z zakresu biznesu międzynarodowego

Profesor Freddy Van Den Spiegel (Belgia)
Free University of Brussels
- główny ekonomista banku BNP Paribas Fortis
- ekspert - praktyk specjalizujący się w zarządzaniu finansami

Jak do nas dołączyć?
• Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły – od października do czerwca
• Wymagania stawiane Kandydatom:

- wyższe wykształcenie
- minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe
- dobra znajomość języka angielskiego
- pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
- silna motywacja do rozwoju i doskonalenia

Zajęcia odbywają się od środy do piątku od 17.00 do 20.15 oraz w soboty od 9.00 do 16.15
(po czterech tygodniach zajęć Studenci mają czterotygodniową przerwę).

Kontakt
Centrum Kształcenia Menedżerów
ul. Szturmowa 3, 02-678 Warszawa
tel. (4822) 847 17 42, fax (4822) 843 58 05
e-mail: CMT@mail.wz.uw.edu.pl

www.cmt.wz.uw.edu.pl

