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Studia podyplomowe MBA PW dla kadry zarządzającej Politechniki War-
szawskiej  realizowane są w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edu-
kacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MBA jest na całym świecie najbardziej znanym standardem kształcenia 
menedżerów i kadry kierowniczej organizacji pozabiznesowych. Studia 
kładą nacisk na naukę praktycznych umiejętności, rozwiązywanie po-
tencjalnych problemów, analizowanie bieżących trendów, a także na 
pracę nad rozwojem osobistym. Absolwent studiów MBA potrafi uży-
wać ustandaryzowanego na całym świecie języka pojęć biznesowych, 
odnaleźć się w międzynarodowym środowisku oraz skutecznie współ-
pracować w zespole.

Program studiów dostosowany został do potrzeb kadry zarządzającej 
Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w zarzą-
dzaniu Politechniką. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców akade-
mickich, praktyków biznesu oraz ekspertów w wybranych dziedzinach.

n    Rozumienia otaczającej rzeczywistości ekonomicznej i jej wpływu na 
działanie Uczelni

n    Nowoczesnych trendów rozwoju wyższych uczelni technicznych

n    W jaki sposób zarządzać i efektywnie przewodzić zmianom 
organizacyjnym 

n    Rozumienia wpływu nowoczesnych technologii i innowacyjności na 
zrównoważony rozwój organizacji

n    Zasad i narzędzi współczesnego marketingu, które pozwalają 
skutecznie konkurować na rynkach globalnych

n    Przygotowania i zrozumienia analiz finansowych

n    Technik efektywnego zarządzania zespołami i ich rozwojem

n    Podejmowania decyzji w niejednoznacznych i złożonych sytuacjach

n    Identyfikować swoje zasoby i obszary rozwoju ważne w zarządzaniu 
ludźmi

Podczas realizacji studiów MBA istotnym elementem jest aktywne 
uczestnictwo słuchaczy w zajęciach. Stosujemy nowoczesne, 
interaktywne metody dydaktyczne takie jak: studia przypadku (business 
case study), warsztaty, webinaria, wykłady inspiracyjne, dyskusje grupowe 
i wymiana doświadczeń.

MBA PW to program edukacyjny 
bazujący na najlepszych do-

świadczeniach Szkoły Biznesu PW 
oraz oryginalnej  koncepcji  kształce-
nia opartej na trzech filarach: filarze 
nabywania niezbędnej wiedzy, filarze 
wykorzystania tej wiedzy w prakty-
ce oraz filarze rozwoju osobistych 
umiejętności uczestnika. Jest to  również program, który obok oferowa-
nia wiedzy biznesowej  i projektowej, pokazuje w jaki sposób przenosić na 
polski grunt akademicki najlepsze globalne standardy zarządzania. Mamy 
nadzieję na przekazanie kadrze zarządzającej Politechniki Warszawskiej 
skutecznych, praktycznych narzędzi potrzebnych do tego, by sprostać 
wyzwaniom dzisiejszego świata.  Dołożymy starań, aby studia były dla Pań-
stwa źródłem nowych inspiracji, ciekawych  kontaktów, a także przyjemno-
ści i osobistej satysfakcji. Zapraszamy do podjęcia studiów!

Prof. dr hab.  Witold Orłowski 
Kierownik studiów MBA PW

Cieszę się, że mam okazję zachęcić 
Państwa do uczestnictwa w dru-

giej edycji studiów MBA PW, których 
rolą jest rozwijanie kompetencji kadry 
zarządzającej Politechniki Warszaw-
skiej. Prowadzone przez znakomitych 
ekspertów zajęcia umożliwiają rozpo-
znanie najnowszych trendów społecz-
no-gospodarczych i pozwalają na bez-
pośrednie wdrożenie nabytej wiedzy 
do praktyki zarządczej. Status uczelni badawczej nakłada na nas obowiązek 
nieustannego podnoszenia umiejętności przydatnych również na rynku glo-
balnym. Dlatego też międzynarodowe doświadczenia wykładowców studiów 
MBA PW są w tej perspektywie niezwykle istotne, a dyplom studiów MBA PW 
jest gwarantem jakości pracy menedżera. Gorąco rekomenduję podjęcie 
tego wyzwania! 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
Rektor Politechniki Warszawskiej

Szkoła Biznesu PW jest platformą 
współpracy świata akademickie-

go i świata biznesu. Instytucji, które 
dobrze rozumieją obydwie perspek-
tywy jest w Polsce wciąż bardzo nie-
wiele. Naszą ambicją jest tworzenie 
nowej jakości edukacyjnej, łączącej  
nowe technologie, orientację na 
przedsiębiorczość  i wysoce etyczne podejście do zarządzania.  Bazując na 
ponad 28-letnim doświadczeniu Szkoły w realizacji międzynarodowych 
studiów MBA  zapraszamy dziś do udziału w nowatorskich studiach MBA 
PW, przygotowanych z wielką starannością i z myślą o najważniejszych 
potrzebach naszej uczelni i jej pracowników. 

Dr inż. Paweł Urbański
Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Czego się nauczysz?

MBA Politechniki Warszawskiej



Leading into the future through new technologies

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Informacje  
dla aplikujących:

Wiedza Praktyka Rozwój  
osobisty

Program studiów
Otoczenie gospodarcze
Marketing
Rachunkowość
Finanse
Zarządzanie operacyjne
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Nowoczesne technologie informacyjne 
w zarządzaniu
Innowacyjność i przedsiębiorczość
Strategia
Przywództwo
Współczesne wyzwania w zarządzaniu PW
Program rozwoju osobistego
Projekt końcowy

Tryb zajęć: piątek/sobota  
Czas trwania: 3 semestry (400 h)  
Wymogi formalne: wyższe 
wykształcenie, umowa o pracę 
w PW na czas trwania studiów, 
rekomendacja do udziału 
w Studiach, pomyślne przejście 
procedury rekrutacji  
Godziny zajęć:   9:00-16:30
Wkład własny: 750 zł 
Lokalizacja zajęć: CZIiTT ul. 
Rektorska 4 ,Warszawa;  Szkoła 
Biznesu PW,  ul. Koszykowa 79, 
Warszawa;  tryb on-line

Więcej informacji:   
www.biznes.edu.pl/mba-pw

Koncepcja trzech filarów to nowa-
torskie podejście Szkoły do progra-
mu MBA pozwalające na kształcenie 
liderów potrafiących sprostać wy-
zwaniom dzisiejszego świata

Wybrani wykładowcy

prof. dr hab. Witold Orłowski
Makroekonomia

dr hab. Bartłomiej Nita,  
prof. UE we Wrocławiu
Rachunkowość

Edward Stanoch
Strategia

Usamah Afifi
Zarządzanie projektowe

dr inż. Grażyna Rembielak 
Marketing

dr inż. Paweł Urbański
Mikroekonomia

dr hab.Andrzej Wodecki
Nowe techologie

dr hab. Olaf Żylicz, prof. PW
Program Rozwoju Osobistego

dr Małgorzata Sidor-Rządkowska
Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Tibor Vörös CEU (Budapest)  
Visiting Professor
Innowacje

dr Włodzimierz Świątek
Rozwój osobisty

Joanna Pommersbach  
Negocjacje

SZKOŁA BIZNESU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ul. Koszykowa 79, 02-008  Warszawa, tel.: (+48) 22 234 70 26, 22 234 70 89
e-mail: mbapw@biznes.edu.pl; www.biznes.edu.pl

SSzkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej jest liderem 
edukacji menedżerskiej w Polsce z 28-letnią tradycją 
współpracy z renomowanymi uczelniami założycielskimi: 

HEC School of Management Paris, London Business School 
oraz NHH – Norwegian School of Economics z siedzibą w Ber-
gen. Szkoła może poszczycić się międzynarodową akredytacją 
EPAS dla programów MBA,  plasuje się w czołówkach pol-
skich rankingów MBA. Została doceniona w rankingach 
międzynarodowych. W jej ofercie znajdują się wysokiej jakości 
programy podyplomowe, takie jak prestiżowe studia Execu-
tive MBA, Akademia Psychologii Przywództwa, Total Design 
Management, Studium Farmakoekonomiki czy też programy 
zamknięte dla firm: od studiów podyplomowych „in-house” 
po krótsze formy szkoleniowe. Wykładowcy to zarówno profesorowie ze szkół o światowej renomie 
z doświadczeniem biznesowym, jak i praktycy z międzynarodowych firm.


