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Wstęp

Studia Executive MBA

Studia Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
są wyjątkowe pod wieloma względami, a tę wyjątkowość tworzą ludzie. Idąc 
z nami po szlakach poszczególnych modułów, możesz spotkać ciekawe 
osoby, które zainspirują Cię do dalszej drogi na szczyt. 

A co z niego widać? Na pewno szerszą perspektywę, więcej możliwości 
i oczywiście kolejne szczyty! Dzięki wędrówkom możesz się rozwijać i zdo-
bywać nowe perspektywy. 

Czym jest Program MBA? Możemy porównać go do zdobywanej góry 
– wchodząc na szczyt, wybierasz jeden z wielu dostępnych szlaków. W tym 
wypadku studenci wybierają ścieżkę polską lub międzynarodową oraz mo-
duły biznesowe, według których realizowana jest edukacja – droga na szczyt.    

A co się dzieje na tej drodze? Można tam spotkać wielu interesujących ludzi, 
wykładowców, mentorów, którzy będą inspirować, motywować i pomagać 
w osiągnięciu upragnionego celu.     

Co znajdziemy na szczycie? Olbrzymią satysfakcję ze zdobytej wiedzy, do-
świadczenia, poznanych ludzi, a co najważniejsze – tytuł zawodowy magi-
stra Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.      

Zapraszamy do wspólnej wędrówki! 

Dyrektor Executive MBA  
dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW 

wraz z zespołem
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O nas

Co nas wyróżnia?

Studia Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Eko-
nomicznym we Wrocławiu są studiami elitarnymi. Swój szczególny charakter 
zawdzięczają między innymi programowi opracowanemu przez zespół eksper-
tów reprezentujących środowisko biznesowe i akademickie, doświadczonej 
kadrze oraz wysokiej jakości zajęciom spełniającym ogólnoświatowe standardy. 

Jako jedyna uczelnia w Polsce w ramach programu Executive MBA oferujemy 
dyplom studiów magisterskich oraz certyfikat EMBA! Jesteśmy jedną z siedmiu 
uczelni w Polsce posiadającą akredytację AMBA.

Do wyboru są dwie ścieżki kształcenia:

opcja międzynarodowa –  zajęcia pro-
wadzone są w języku angielskim przez 
wykładowców Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu oraz partnerskich 
uczelni zagranicznych, a także doświad-
czonych praktyków biznesu zarówno 
z Polski, jak i z zagranicy; w opcji między-
narodowej realizowany jest moduł Swiss 
Gateway to International Business, który 
jest też opcjonalny dla studentów ścieżki 
polskiej. 

opcja polska – zajęcia prowadzone 
są przez wykładowców Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu i z in-
nych polskich uczelni, a także przez do-
świadczonych praktyków; odbywają się 
w języku polskim z wyjątkiem dwóch 
przedmiotów prowadzonych w języku 
angielskim: International business i Digi-
tal transformations and innovations

4



Program EMBA w liczbach: 

Program studiów opracowany został przez zespół ekspertów składający się z do-
świadczonej kadry akademickiej, dyrektorów reprezentujących międzynarodowe 
przedsiębiorstwa oraz Centrum Współpracy z Biznesem UE Wrocław. Całość sta-
nowi holistyczne podejście do zarządzania organizacjami z różnych perspektyw, 
o czym świadczy struktura programu w formie połączonych ze sobą modułów.

Friday Business Club Executive MBA to inicjatywa mająca na celu integrację stu-
dentów, absolwentów i wykładowców w ramach nieformalnych spotkań bizne-
sowych. Spotkania odbywają się zarówno w sposób wirtualny jak i stacjonarny.

Studia umożliwiają indywidualną ścieżkę rozwoju,  w ramach której studenci 
mogą uczestniczyć między innymi w programie WINGS oraz w wybranych 
przez siebie modułach biznesowych. 

Program WINGS polega na diagnozie kompetencji menedżerskich z wyko-
rzystaniem certyfikowanego narzędzia oraz daje możliwość skorzystania z in-
dywidualnych konsultacji ze specjalistami i coachami Centrum Współpracy 
z Biznesem UEW. Program pozwala opracować cele rozwojowe w obszarze 
kilku kluczowych dla menedżera i jego organizacji kompetencji menedżer-
skich/liderskich, które następnie są rozwijane kompleksowo w toku studiów.  

Studenci drugiego roku uczestniczą w wybranych modułach biznesowych, 
które realizowane są przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami. 
W ramach każdego modułu studenci rozwiązują różnego rodzaju problemy 
występujące w firmach współuczestniczących w danym module biznesowym.

2
lata

ponad 1000
absolwentów

29
edycji

668
godzin zajęć

4
semestry

8 miejsce
w rankingu 
Perspektyw
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O nas

Opinie absolwentów

Damian Gołębiewski

Absolwent XX Edycji Programu 
Executive MBA

Członek Zarządu Stowarzyszenia 
Programu Executive MBA UEW 
Członek Rady Programowej EMBA 
Dyrektor Okręgu w N Energia 
Sp z o.o. Sp.k.

„Uważam, że decyzja o przystąpieniu do Programu Executi-
ve MBA organizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu, była moją najlepszą edukacyjną decyzją. Po 
ukończeniu programu moje życie zawodowe nabrało nie-
bywałego tempa, głównie za sprawą osób, które poznałem 
w tracie jego realizacji. Z małego przedsiębiorcy stałem się 
menedżerem, a od momentu uzyskania dyplomu zajmuję 
stanowiska zarządcze w coraz większych organizacjach. Za 
sprawą Stowarzyszenia Absolwentów Programu Executive 
MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu biorę 
aktywny udział w rozwoju menedżerów oraz zarządzanych 
przez nich przedsiębiorstw.”

Jadwiga Chmielewska-Kurlej

Absolwent XXIV Edycji Programu 
Executive MBA

Dyrektor Operacyjny 
OSBC Sp..z o.o.

„Studia EMBA to przede wszystkim wspaniała przygoda. Lu-
dzie, których ma się okazję spotkać podczas tych dwóch lat, 
to praktycy w czystej postaci. Pragnący dzielić się wiedzą, do-
świadczeniem, a także potrafiący dobrze się bawić :)

Wiedza przekazana przez wykładowców, również praktyków, 
otwiera oczy na wiele aspektów życia zawodowego, a nawet 
codziennego. Motywuje do zastanowienia się nad tym, co 
chce się robić w przyszłości i jak osiągnąć postawione przed 
sobą cele.  Studia EMBA są dla ludzi, którzy pragną się rozwijać, 
zmienić coś na lepsze w swoim życiu, zdobyć nowe przyjaźnie 
i kontakty biznesowe. Szczerze polecam.”
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Tomasz Rusak

Absolwent XXVII Edycji Programu 
Executive MBA

Właściciel Biotreco Sp. z. o.o.

„Program EMBA to kompleksowa wiedza dotycząca wszyst-
kich aspektów przedsiębiorstwa oraz umiejętność stosowania 
najnowszych metod i technik zarządzania. To możliwość wy-
miany doświadczeń z wykładowcami, którzy swoją ogromną 
wiedzę naukową skutecznie wykorzystują w praktyce oraz 
nawiązanie szerokich kontaktów biznesowych w ramach 
grup studenckich. Dla mnie studia EMBA to była wyjątkowa 
motywacja do samodzielnego rozwoju i w konsekwencji do 
zmiany swojej kariery zawodowej poprzez wykreowanie no-
wego, innowacyjnego przedsiębiorstwa.”

Monika Szulak-Olesiak

Absolwent XXII Edycji Programu 
Executive MBA 

Prezes Zarządu i Współzałożycielka 
SOLVENO Finanse i Księgowość 
Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

„Nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie 
stanie u celu” – J.R.R. Tolkien

„Studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
umożliwiły mi zdobycie nowych, cennych umiejętności, prak-
tycznej wiedzy i poznanie wielu wspaniałych ludzi.”

Tomasz Maciejewski

Absolwent XXII Edycji Programu 
Executive MBA

Wiceprezes Proferto sp. z o.o.

Wcześniej: przez 11 lat dyrektor 
regionalnym Notus Finanse S.A

„Studia MBA pozwoliły mi uporządkować informacje, które 
jako praktyk zdobywałem na powierzonych mi stanowiskach. 
Zainspirowały mnie ogromną dawką nowej wiedzy, którą mia-
łem szansę pogłębiać dzięki kompetentnym prowadzącym 
i starannie dobranej literaturze przedmiotu. Poznałem wtedy 
wiele świetnych osób, menedżerów i specjalistów z innych 
firm, a nasza wymiana poglądów i doświadczeń zainspirowała 
mnie do dalszych działań. Studia polecam również ze wzglę-
du na unikalną możliwość nabycia tytułów MBA i magistra 
ekonomii.”
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O nas

Dla kogo?

Program Executive MBA skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, które:   

 y posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie menedżerskie (np. osoby pełnią-
ce różne funkcje o charakterze kierowniczym, liderzy i koordynatorzy projektów, 
przedsiębiorcy),    

 y są absolwentami szkół wyższych (krajowych i zagranicznych) o dowolnym kie-
runku studiów i legitymują się dyplomem licencjata, inżyniera i/lub magistra,    

 y są otwarte na pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności, a swoją siłę napę-
dową upatrują w ciągłym rozwoju kompetencji menedżerskich,    

 y chętnie dzielą się własnym doświadczeniem zawodowym, a także potrafią 
czerpać z różnorodności doświadczeń innych ludzi,     

 y pragną uzyskać w ramach Programu EMBA wykształcenie akademickie, dyplom 
magistra w zakresie zarządzania oraz certyfikat Excutive MBA.   
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W programie uczestniczyć mogą osoby, które:

 y ukończyły różne kierunki studiów,

 y posiadają doświadczenie zawodowe w  organizacjach biznesowych 
i okołobiznesowych o różnym profilu działalności,

 y pochodzą z różnych krajów i grup etnicznych, są tolerancyjne i potrafią 
uszanować odmienność innych (m.in. przekonania polityczne i religijne, 
status rodzinny).
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Historia

Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu

Prekursorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu była Wyższa 
Szkoła Handlowa powstała z inicjatywy Towarzystwa Popierania Nauk Eko-
nomiczno-Handlowych we Wrocławiu na podstawie ustawy z 1937 roku 
o prywatnych szkołach wyższych. Kadrę stanowili głównie byli wykładowcy 
Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie 
oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie – T. Bigo, W. Styś, W. Bartyński, 
S. Hubert, E. Żychiewicz, S. Przeździecki, A. Chełmoński. Pierwszym rektorem 
został prof. Kamil Stefko. 

odbył się wykład 
inauguracyjny prof. 
Wincentego Stysia, 
późniejszego Rek-
tora Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej

następuje nacjonaliza-
cja szkoły i przekształ-
cenie jej w Wyższą 
Szkołę Ekonomiczną 
z dwoma Wydziałami: 
Przemysłu i Finansów, 
w następnych latach 
powstają nowe wy-
działy i filie

1948 r. 1950 r.3 lutego 1947 r.

Szkoła liczyła 2817 
studentów i była 
drugą pod wzglę-
dem wielkości 
uczelnią na Zie-
miach Zachodnich; 
w latach 1947–1950 
studiowało na niej 
już 6000 osób
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2008 r.

2019 r.

uczelnia zmienia 
nazwę na Uniwer-
sytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
powołał do życia pierwszą Radę Uczelni. 
Jej przewodniczącym został Piotr Krupa, prezes 
Zarządu KRUK S.A. 

W skład pierwszej Rady weszło 6 osób, 
w tym 3 spoza społeczności UEW:  

 y Marcin Czyczerski, prezes Zarządu CCC S.A. 

 y Krzysztof Domarecki, prezes Zarządu 
SELENA FM S.A. 

 y Piotr Krupa, prezes Zarządu KRUK S.A. 

 y prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu 

 y dr hab. Grzegorz Krzos, Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu 

 y dr Sylwia Wrona, Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu 

W  skład Rady Uczelni powołana została również 
przewodnicząca Samorządu Studenckiego 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

–  Agata Martyniszyn 

W tym samym roku dotychczasowe wydziały 
zostały zlikwidowane, a powstały:

 y Wydział Ekonomii i Finansów 

 y Wydział Zarządzania 

 y Wydział Inżynierii Produkcji 

 y Filia w Jeleniej  Górze
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Historia

Program Executive MBA

Program Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powstał 
w 1993 roku. Jest to autorski program, wzorowany – zwłaszcza w części sta-
nowiącej tzw. common body of knowledge – na programach Executive MBA 
realizowanych w takich uczelniach zachodnioeuropejskich i amerykańskich, jak: 
McGill University, École des Hautes Etudes Commerciales (Kanada) i Université 
du Québec a Montréal (Kanada). W zasadniczej mierze inicjatywa oraz funda-
menty założycielskie zostały wniesione przez prof. Ewę Konarzewską-Gubałę, 
wieloletniego Dyrektora Programu EMBA. Możemy więc pochwalić się 29-letnią 
tradycją, która wiązała się ze zdobywaniem doświadczenia, wprowadzaniem 
nowoczesnych metod nauczania oraz nawiązywaniem ścisłej współpracy ze 
środowiskiem biznesowym

powstaje pierwsza 
edycja programu 
w wersji angielskiej

1993 r. 1995 r.

powstaje pierwsza 
edycja programu 
w wersji polskiej. 
Dyrektorem zostaje 
dr hab. Ewa Kona-
rzewska–Gubała, 
prof. UEW
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2017 r.

Dyrektorem 
programu zostaje 
dr. hab. Marzena Stor, 
prof. UEW

2019 r.

Program dostaje 
akredytację AMBA

2020 r.

nowym dyrektorem 
programu zostaje 
dr hab. inż. Maja 
Kiba-Janiak, prof. UEW

2018 r.

powstaje Stowarzy-
szenie Absolwentów 
Programu Executive 
MBA
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Program

Organizacja i struktura 

Program Executive MBA oferuje studentom dwie opcje: polską i między-
narodową (w języku angielskim). Obie opcje trwają dwa lata (4 semestry), 
a kursy realizowane są w formie zajęć weekendowych (tylko w soboty i nie-
dziele) w grupach około 30-osobowych. Każdy semestr składa się z kilku 
modułów tematycznych, które obejmują dwa lub trzy przedmioty. W każ-
dym semestrze jest około 10 sesji weekendowych. Pełny cykl edukacyjny 
obejmuje dwa kolejne lata akademickie i trwa około 668 godzin lekcyjnych 
(1 godzina zajęć = 45 minut). Aby pomyślnie ukończyć program Executive 
MBA i uzyskać tytuł magistra, student musi zaliczyć wszystkie kursy prze-
widziane w programie i obronić pracę magisterską do końca IV semestru.

Studenci drugiego roku uczestniczą w wybranych przez siebie modułach biz-
nesowych, które realizowane są przez kadrę akademicką we współpracy z prak-
tykami. W ramach każdego modułu przewidziane są następujące działania: 

 y wizyta studyjna w przedsiębiorstwie (opcjonalnie),

 y zajęcia teoretyczne z pracownikiem badawczo-dydaktycznym, 

 y zajęcia praktyczne z praktykiem, 

 y projekt biznesowy, w ramach którego studenci będą rozwiązywać problem 
przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem badawczo-

-dydaktycznym), 

 y obrona projektu.
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Opcja polska Opcja międzynarodowa

Semestr 1 Semester 1

Semestr 3 Semester 3

Semestr 2 Semester 2

Semestr 4 Semester 4

 y Zarządzanie

 y Ekonomia

 y International business [EN]

 y Marketing i komunikacja 

 y Zachowania organizacyjne

 y Bezpieczeństwo i higiena pracy

 y Management

 y Economics

 y International Business

 y Marketing and Communication 

 y Organizational Behavior

 y Occupational Health and Safety

 y Transformacje w biznesie

 y Moduł 1

 y Moduł 2

 y Przywództwo w organizacji

 y Seminarium magisterskie

 y Transformations in Business 

 y Module 1

 y Module 2

 y Organization Leadership

 y Master Seminar

 y Projektowanie badań naukowych

 y Zarządzanie kapitałem ludzkim

 y Zarządzanie operacyjne

 y Strategie w biznesie

 y Finanse i rachunkowość

 y Designing Scientific Research

 y Human Capital Management

 y Operational Management 

 y Strategies in Business 

 y Finance and Accounting

 y Zrównoważony rozwój

 y Strategiczna gra biznesowa

 y Moduł 3

 y Seminarium magisterskie

 y Praca magisterska

 y Sustainable Development

 y Strategic Business Game

 y Module 3

 y Master Seminar

 y Master Thesis

 y Swiss Gateway 
to International Business

Więcej informacji na temat 
Swiss Geteway na stronie 21
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Program

Sesje wyjazdowe

W ramach Programu EMBA studenci mają możliwość uczestniczenia w trzech 
sesjach wyjazdowych (jedna na pierwszym roku studiów, dwie na drugim 
roku), podczas których biorą udział w warsztatach integracyjnych i grach stra-
tegicznych.  

Dotychczasowe sesje wyjazdowe odbywały się zarówno za granicą (Greenlands, 
Wielka Brytania), jak i w Polsce (Karpacz). Podczas wyjazdów studenci uczestni-
czą w grach biznesowych oraz wykładach. Zajęcia mają na celu wzmocnienie 
więzi między uczestnikami programu Executive MBA, co przekłada się potem 
na dalsze pozytywne relacje między nimi w czasie trwania dwuletnich studiów 
menedżerskich. 

Od roku akademickiego 2021/2022 w ofercie studiów dla opcji międzynaro-
dowej (a także za dodatkową opłatą dla opcji polskiej) wprowadzono zajęcia 
wyjazdowe w ramach modułu Swiss Gateway to International Business. Jest to 
moduł realizowany w the University of Neuchatel w Szwajcarii. Studenci będą 
mogli uczestniczyć w czterodniowym programie edukacyjnym. 

The University of Neuchatel jest uczelnią z długimi tradycjami. Została zało-
żona w 1838 roku i znajduje się w pierwszej dwudziestce najlepszych małych 
uczelni na świecie (UniNE ranks – the World’s Best Small Universities). Zajmuje 
37. pozycję wśród 200 najbardziej międzynarodowych uniwersytetów 
(UniNE ranks on the 200 world’s most international universities in Times Higher 
Education-Ranking). 
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Program

Friday Business Club

Friday Business Club (Piątkowy Klub Biznesowy) Executive MBA to inicjatywa 
mająca na celu integrację studentów, absolwentów i wykładowców w ramach 
nieformalnych spotkań biznesowych. Odbywają się one zarówno wirtualnie, 
jak i stacjonarnie. W ramach Friday Business Club tworzone są różne kluby 
tematyczne. Obecnie funkcjonują dwa kluby: 

W ramach Executive MBA Alumni Club 
organizowane są spotkania z absolwen-
tami programu Executive MBA we UE we 
Wrocławiu, podczas których odbywają się 
różne prelekcje, panele dyskusyjne itp.   

W ramach Executive MBA Manager Club 
organizowane są wykłady oraz panele 
dyskusyjne z ekspertami, menedżerami 
oraz profesorami posiadającymi między-
narodowe doświadczenie zawodowe.   

 y Executive MBA Alumni Club (klub współtworzony jest we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Absolwentów Programu Executive MBA) 

 y Executive MBA Manager Club 
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Program

Swiss Gateway
to International Business

Moduł Swiss Gateway to International Business (SG) powstał we współpracy 
z the University of Neuchâtel (Szwajcaria). Zapewnia studentom Executive 
MBA doświadczenie edukacyjne zapewniające odkrywanie szwajcarskiej 
historii sukcesu: kultury, wartości i polityki. Jest to uzupełnienie trady-
cyjnej formuły szkolenia kadry kierowniczej, koncentrujące się na celach 
biznesowych. Zajęcia opierają się na połączeniu teorii i praktyki: wykładów, 
studiów przypadków i interakcji między studentami a wykładowcami ze 
Szwajcarii. W trakcie zajęć odbywających się w The University of Neu-
chatel w Szwajcarii studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach, 
wizytach studyjnych oraz zwiedzania lokalnych atrakcji.

Zaliczenie madułu SG

Zaliczenie modułu Swiss Gateway to International Business opiera się 
na uczestnictwie w kursie wyjazdowym oraz eseju, który należy złożyć 
tydzień po ukończeniu modułu.
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Społeczność EMBA

Rada Executive MBA

Nad zapewnieniem doskonałej jakości Programu Executive MBA na Uni-
wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu czuwa Rada EMBA.

Radę EMBA tworzy wyjątkowe grono składające się zarówno z kadry na-
ukowo-dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, członków Stowarzyszenia Absolwentów EMBA UE Wrocław, 
jak i praktyków biznesu.

Skład Rady EMBA:

Wojciech Halarewicz

Przewodniczący Rady 
EMBA, Wiceprezes Mazda 
Motor Europe ds. sprze-
daży i obsługi klienta

dr hab. Bartłomiej Nita, 
prof. UEW

Prorektor ds. Finansów 
i Rozwoju UE we Wrocławiu

dr hab. inż. Maja 
Kiba-Janiak, prof. UEW

Dyrektor Programu Executive 
MBA UE we Wrocławiu

prof. dr hab.  Ewa 
Stańczyk-Hugiet

Prorektor ds. Badań i Kadry 
Akademickiej
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dr hab. Grzegorz Bełz, 
prof. UEW

Kierownik Katedry Projekto-
wania Systemów Zarządzania 

UE we Wrocławiu

dr hab. Marzena Stor, 
prof. UEW

Kierownik Katedry 
Zarządzania Kadrami 

UE we Wrocławiu

Aleksandra Mikła

p.o. Kierownika Biura 
Programu EMBA UE 

we Wrocławiu

dr hab. inż. Ewa 
Konarzewska-Gubała, 

prof. UEW

Założyciel programu, 
Członek honorowy 

Rady EMBA

dr Marek Wąsowicz

Kierownik Biura Analiz 
i Sprawozdawczości na 

UE we Wrocławiu

Damian Gołębiewski

Prezes Stowarzyszenia 
Absolwentów Programu 

Executive MBA UE we 
Wrocławiu, absolwent 

EMBA UEW

Karol Szewczyk

Global Manufacturing 
Director Robert Bosch 

Sp. z o. o., absolwent 
EMBA UEW

Ałła Witwicka-Dudek

Dyrektor Centrum 
Współpracy z Biznesem 

UE we Wrocławiu

Dawid Popławski

Absolwent 
EMBA UEW

Łukasz Łuszczak

Właściciel BML 
Consulting
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Społeczność EMBA

Wybrani członkowie kadry

prof. dr. Katarzyna Jagodzińska

Uniwersytet Neuchatel, Szwajcaria  

Schranner Negotiation Institute, 
Zurich, Szwajcaria – międzynarodowy 
konsultant

Negotiation Booster, Genewa, 
Szwajcaria – założyciel 

Konsultantka dla ONZ, profesor akademicki w Szwaj-
carii, Polsce, Francji, założycielka  Negotiation  Bo-
oste w Genewie, autorka książki: Negotiation Booster: 
The Ultimate Self-Empowerment Guide to High-Impact 
Negotiations. Zainteresowania badawczo-naukowe: 
negocjacje międzykulturowe, alternatywne metody za-
rządzania konfliktem, zarządzanie zespołami wielokul-
turowymi, efektywna komunikacja biznesowa.

prof. Diarmuid Bradley

Starszy doradca w The Institute 
of Banking (Irlandia) 

Były dziekan Institute of Banking (Irlandia), w najwięk-
szym uniwersytecie w Irlandii. Specjalista w zarządzaniu 
funduszami i detalicznych usługach finansowych.

dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UEW

Kierownik Katedry Projektowania Syste-
mów Zarządzania  

Starszy doradca w The Institute 
of Banking (Irlandia) 

Członek Advisory Board CIONET ,Członek Rady Progra-
mowej ABSL Business Transformation Club, Co-Chair 
Colloquium for Organizational Change and Develop-
ment of European Institute for Advanced Studies in 
Management. Doradca w zakresie strategii, cyfrowej 
transformacji, doskonalenia systemów zarządzania, 
zarządzania procesami oraz zmian organizacyjnych 
zarządów spółek i menedżerów przedsiębiorstw za-
równo polskich jak i jednostek biznesowych korporacji 
zagranicznych. 

prof. dr hab. Wojciech Czakon

Katedra Zarządzania Strategicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie

Profesor z historią pracy w branży zarządzania eduka-
cją. Specjalista edukacyjny posiadający umiejętności 
analityczne, prowadzący wiele wykładów z dziedziny 
pisania akademickiego i zarządzania.
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prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Kierownik Katedry Inwestycji 
Finansowych i Zarządzania Ryzykiem 

Profesor z udokumentowaną historią pracy w branży 
szkolnictwa wyższego. Wykwalifikowany w zarządzaniu 
portfelem, umiejętnościach analitycznych, zarządzaniu 
ryzykiem, finansach przedsiębiorstw i bankowości. 

dr hab. Marek Kośny, prof. UEW 

Prodziekan Wydziału Ekonomii 
i Finansów

Autor ekspertyz wykonywanych na zlecenie Kancelarii 
Prezydenta RP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej. Uczestniczył jako kierownik i wykonawca 
w kilkunastu międzynarodowych i krajowych projek-
tach – zarówno o charakterze badawczym, jak i reali-
zowanych na zlecenie przedsiębiorstw.  

Cristiana Lages 

Doktor nauk o zarządzaniu 

Badacz finansowany przez Fundację na 
rzecz Nauki i Technologii (Portugalia) w 
Católica-Porto Business School. 

Wcześniej Cristiana była starszym kierownikiem ds. Ba-
dań w Elsevier (Oxford), profesorem nadzwyczajnym w 
Henley Business School, University of Reading, a także 
starszym wykładowcą na wydziale Loughborough Uni-
versity School of Business and Economics oraz wykła-
dowcą w Leeds University Business School. Cristiana 
zajmowała stanowiska wizytacyjne między innymi na 
National University of Singapore, Boston College, Uni-
versity of Cambridge, Nottingham University Business 
School China, Hanken School of Economics. Posiada ty-
tuł doktora Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii. 

dr hab. Grzegorz Krzos 

Pracownik naukowo-dydaktyczny UEW, 
Członek Rady Uczelni, Przewodniczący 
Rady Nadzorującej Uniwersyteckiego 
Inkubatora inCube, Kierownik Katedry 
Teorii Organizacji i Zarządzania 

Wykładowca programu MBA i kilku menedżerskich 
studiów podyplomowych, promotor doktorantów z 
obszaru zarządzania i biznesu, Prezes, Wiceprezes, czło-
nek rad nadzorczych w kilku spółkach kapitałowych, 
inwestor. Strategiczna orientacja na: zarządzanie i biz-
nes, startupy, transformacje technologiczne i cyfrowe 
biznesu, innowacje, ekspert w pozyskiwaniu finanso-
wania na rozwój, networking biznesowy. Posiada duże 
doświadczenie w finansowaniu projektów badawczo-

-rozwojowych i startupach.

prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Kierownik Katedry Strategii i Metod 
Zarządzania

Specjalista w obszarze zarządzania strategicznego. Pro-
wadzi od 12 lat Forum Edukacji Biznesowej na którym 
odbyło się ponad 200 wykładów, seminariów i ćwiczeń 
z ludźmi z biznesu.
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dr Bart Tkaczyk 

Executive Member of the Academy of 
Management 

Pracując w  różnych branżach na całym świecie, 
dr Tkaczyk zajmował się strategicznym doradztwem 
w zakresie zarządzania, coachingiem wykonawczym 
i wystąpieniami publicznymi. Profesjonalny trener wy-
konawczy, certyfikowany instruktor Case Method i Case 
Writer.

prof. Andreas Wieland

Copenhagen Business School

Dyrektor programowy Graduate Diploma (HD) w za-
rządzaniu łańcuchem dostaw. Aktualne zaintereso-
wania badawcze obejmują elastyczne, cyrkularne 
i społecznie odpowiedzialne łańcuchy dostaw. Współ-
redaktor czasopisma „Journal of Business Logistics” 
i współprzewodniczący Europejskiego Seminarium 
Badawczego Council of Supply Chain Management 
Professionals (CSCMP)

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW 

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 

Kierownik Katedry Rachunkowości, 
Sprawozdawczości i Analizy Finansowej

Współpracował przez wiele lat z firmami konsultingo-
wymi, gdzie zajmował się doradztwem gospodarczym 
dla różnych przedsiębiorstw i instytucji.   

dr hab. Marzena Stor, prof. UEW

Kierownik Katedry Zarządzania 
Kadrami

Nadzorowała i uczestniczyła w ponad 25 różnych pro-
jektach badawczych, w tym międzynarodowych (m.in.
Erasmus +). Od 2007 roku jest członkiem Zespołu Ba-
dawczego Europy Środkowo-Wschodniej obejmujące-
go około 20 krajów europejskich oraz partnerów z USA, 
będąc jednocześnie liderem na Polskę.

dr Adam Suchodolski

Wykładowca w Katedrze Zarządzania 
Kadrami

Zrealizował ponad 20 projektów doradczo – wdrożenio-
wych bezpośrednio dla organizacji gospodarczych, mię-
dzy innymi brał udział w skonstruowaniu i wdrożeniu 
całościowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi 
w sieci sklepów Polomarket S.A.

Pan Adam Suchodolski odpowiadał też za skonstruowa-
nie i wdrożenie elementów systemu rozwoju pracowni-
ków w QIAGEN Business Services Sp. z o. o. oraz systemu 
okresowych ocen pracowniczych w VOSS Automotive 
Polska Sp. z o.o.
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Anita Koralewska-Ratajczak

Dyrektor HR w Raben Group

Specjalista HR z 20-letnim doświadczeniem w dużych 
i małych międzynarodowych firmach. Wykwalifikowany 
w obszarach zarządzania talentami, planowania sukce-
sji, zarządzania zmianą, zaangażowania pracowników, 
rozwoju i projektowania organizacyjnego, kadry kie-
rowniczej i komunikacji wewnętrznej.

Wojciech Halarewicz

Wiceprezes Mazda Motor Europe ds. 
Sprzedaży i obsługi klienta

Przewodniczący Rady Executive MBA- 
Uniwersytet Eknomiczny we Wrocła-
wiu

Odpowiedzialny za działania marketingowe, informa-
cje o klientach, doświadczenie klienta, PR w Europie 

- 22 krajowe firmy handlowe.

Wcześniej Dyrektor zarządzający Mazda Motor Italia, 
Rzym, Włochy.  Wojciech Halarewicz był odpowiedzial-
ny za całokształt działań Mazdy NSC we Włoszech, oraz 
za restrukturyzacje biznesową w obszarze struktury 
organizacyjnej, marki i sieci dealerskiej. Celem było 
przygotowanie włoskiej struktury Mazdy do pomyśl-
nego wprowadzenia produktów Mazdy 6. Generacji.

Benito De Filippis

Konsultant Strategiczny i Wykonaw-
czy dla Przemysłu Motoryzacyjnego i 
Dystrybucji Motoryzacyjnej

W ostatnich latach zajmował różne odpowiedzialne 
stanowiska, w szczególności w Grupie Mercedes i Fiat.

Ostatnie stanowisko pracy, to dyrektor generalny Mer-
cedes Benz Rome

Wcześniej wiceprezes ds. obsługi posprzedażnej 
Grupy Fiat na całym świecie, wiceprezes ds. obsługi 
posprzedażnej Mercedes Benz we Włoszech, wicepre-
zes ds. sprzedaży i marketingu samochodów dostaw-
czych na świecie Mercedes Benz Stuttgart, wiceprezes 
sieci Mercedes Benz we Włoszech.

Koordynator i profesor Master in Dealer Management 
na Luiss University of Rome

John Rivett 

Dyrektor ds. Zaangażowania w markę, 
Mazda Motor Europe, Mazda Motor 
Europe HQ w Leverkusen, Niemcy

Osoba o prawie 30 latach doświadczenia biznesowego, 
działająca głównie w dziedzinie w public relations, sku-
pionej na międzynarodowych markach konsumenc-
kich / FMCG, w tym Coca-Cola, Adidas, Levi Strauss, 
Costa Coffee, Starbucks i wielu innych.
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Społeczność EMBA

Infrastruktura 

Studenci EMBA mają możliwość korzystania:  

 y z nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych,   

 y ze strefy wypoczynku i rekreacji podczas przerw (darmowy dostęp do wi–fi, 
kawy oraz herbaty),  

 y z czytelni, biblioteki i laboratoriów UEW,   

 y z basenu oraz sali gimnastycznej (za dodatkową opłatą),  

 y z wyżywienia w bufetach UEW (za dodatkową opłatą),  

 y z zakwaterowania w domach studenckich UEW (za dodatkową opłatą),  

 y z parkingu na terenie kampusu, przy budynku CKU (za dodatkową opłatą).

Dokładna mapa 
kampusu z zanaczo-
nymi obiektami 
znajduje się na 
przedostatniej 
stronie
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Rekrutacja

Co zrobić aby dołączyć 
do programu EMBA?

utworzyć konto 
w systemie 
rekrutacji 

Adres portalu rekrutacyjnego: 
https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/   

wypełnić formularze 
osobowe oraz wgrać 
swoje zdjęcie 
(3,5 x 4,5 cm) 

w zakładce OFERTA 
należy wybrać:

 y formę studiów – niestacjo-
narne II stopnia

 y kierunek studiów – 
Executive MBA Program:

 y opcja polska 
(język polski)

 y opcja międzynarodowa 
(język angielski)

Krok 1 Krok 2 Krok 3
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zapłacić opłatę 
rekrutacyjną 
(85 PLN) 

przystąpić 
do testu

przystąpić 
do wywiadu 
kwalifikacyjnego 

dostarczyć 
osobiście 
wymagane 
dokumenty 
do biura EMBA

Uzyskać pozy-
tywną ocenę na 
podstawie złożonej 
dokumentacji oraz 
przeprowadzonego 
testu i wywiadu 
kwalifikacyjnego 

Do zobaczenia!

Krok 4 Krok 6

Krok 7

Krok 5

Krok 8

Pełna lista wymaganych 
dokumentów na następnych stronach
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Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie:

1 2 3podanie o przyjęcie na 
studia (wypełnione i podpi-
sane) – generowane z syste-
mu rekrutacji (zgłoszenia –> 
dokumenty i dalsze kroki) 

ankieta osobowa (wypeł-
niona i podpisana) – gene-
rowana z systemu rekrutacji 
(zgłoszenia –> dokumenty 
i dalsze kroki) 

dowód osobisty – do wglądu 
przy składaniu dokumentów 

64 5oryginalny odpis dyplomu 
ukończenia studiów 
(do wglądu) wraz z suple-
mentem, jeżeli stanowi inte-
gralną część dyplomu 
(część B) oraz jego kserokopia

formularz aplikacyjny wraz 
z listem motywacyjnym 
odpowiadający wybranej 
opcji generowany z systemu 
rekrutacji:

 y opcja polska
 y opcja międzynarodowa

do pobrania ze strony: 
emba.ue.wroc.pl

dokumenty potwierdzające 
minimum 5-letni staż 
(np. pełnienie funkcji 
o charakterze kierowniczym, 
stanowisko lidera lub koor-
dynatora projektów, przed-
siębiorcy, własna działalność 
gospodarcza) 
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Informacja dotycząca dyplomu studiów wyższych uzyskanych za granicą  

Dyplom i suplement wydane w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska powinny 
być opatrzone apostille lub legalizacją. Dyplom i suplement opatrzone apostille 
/ zalegalizowane powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza 
przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP 
oraz poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie wydania dyplomu.  

Tłumaczenie w oryginale i jego kopię należy dołączyć do dokumentów rekru-
tacyjnych.

8zdjęcie w wersji 
papierowej (3,5 x 4,5 cm)

7dowód wniesienia opłaty 
rekrutacyjnej – 85 zł (wpłata 
na indywidualne konto rekru-
tacyjne – numer generowany 
poprzez system rekrutacji) 
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Kandydaci bez obywatelstwa polskiego:  

1 2 3podanie o przyjęcie na 
studia (wypełnione i podpi-
sane) – generowane z syste-
mu rekrutacji (zgłoszenia –> 
dokumenty i dalsze kroki)

ankieta osobowa (wypeł-
niona i podpisana) – gene-
rowana z systemu rekrutacji 
(zgłoszenia –> dokumenty 
i dalsze kroki)  

paszport (strona ze zdjęciem) 
lub dowód osobisty ze 
zdjęciem (dotyczy obywateli 
Unii Europejskiej) kserokopia 
i oryginał do wglądu

4 5 6Karta Polaka, zezwolenie 
na pobyt i/lub Karta Pobytu 
(jeżeli kandydat posiada) kse-
rokopia i oryginał do wglądu

zdjęcie w wersji 
papierowej (3,5 x 4,5 cm)

dwie podpisane deklaracje:
 y deklaracja NFZ
 y deklaracja finansowa

do pobrania ze strony: 
emba.ue.wroc.pl

97 8ważne zaświadczenie 
lekarskie z potwierdzeniem, 
że kandydat może studiować 
(zaświadczenie wraz z tłu-
maczeniem przysięgłym na 
język polski – lub zaświad-
czenie lekarskie wystawione 
przez lekarza w Polsce)

dyplom magisterski lub 
licencjacki z tłumacze-
niem przysięgłym na ję-
zyk polski; dyplom należy 
złożyć wraz z legalizację 
lub apostille

suplement, czyli odpis 
ocen studenta zawierający 
informacje o zaliczonych lub 
niezaliczonych przedmiotach 
oraz o ocenach uzyskanych 
w trakcie zajęć dydaktycz-
nych – oryginał dokumentu 
i kserokopia; skala ocen obo-
wiązujących na danej uczelni; 
dokumenty z tłumaczeniem 
przysięgłym na język polski 
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11 12 13

10

formularz aplikacyjny wraz 
z listem motywacyjnym 
odpowiadający wybranej 
opcji generowany z systemu 
rekrutacji:

 y opcja polska
 y opcja międzynarodowa

do pobrania ze strony: 
emba.ue.wroc.pl

dokumenty potwierdzające 
minimum 5-letni staż 
(np. pełnienie funkcji 
o charakterze kierowniczym, 
stanowisko lidera lub koor-
dynatora projektów, przed-
siębiorcy, własna działalność 
gospodarcza) 

dowód wniesienia opłaty 
rekrutacyjnej – 85 zł (wpłata 
na indywidualne konto rekru-
tacyjne – numer generowany 
poprzez system rekrutacji) 

zaświadczenie potwierdzające, że posiadany przez kandydata dyplom magistra lub 
licencjata uprawnia do podjęcia studiów wyższych we wszystkich typach szkół wyższych 
w kraju, w którym zostało wydane świadectwo ukończenia studiów; zaświadczenie takie może 
zostać wydane przez odpowiednik Ministerstwa Oświaty w danym kraju (wówczas dokument 
ten powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego)  

Informacja dotycząca dyplomu studiów wyższych uzyskanych za granicą

Dyplom należy złożyć wraz z legalizacją (http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_
poland/polands_missions_abroad/polish_missions_abroad) wydaną przez Am-
basadę RP lub z apostille. Legalizacja jest wymagana od kandydatów, których kraj 
nie znajduje się na powyższej liście dotyczącej apostille (zgodnie z Konwencją 
haską z 5 października 1961 r. znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych doku-
mentów urzędowych). Legalizację może wydać ambasada RP w danym kraju.

UWAGA: Legalizacja i apostille są wymagane nawet wtedy, gdy dany kraj pod-
pisał umowę znoszącą konieczność oficjalnego uznawania zagranicznych cer-
tyfikatów i dyplomów z danego kraju.
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Kryteria kwalifikacyjne  

Kwalifikacji na studia dokonuje Komisja Rekrutacyjna Programu Executive 
MBA. W procesie selekcji kandydatów brane są pod uwagę informacje zawarte 
w dokumentach aplikacyjnych oraz wynik wywiadu kwalifikacyjnego.  

Przy ocenie uwzględniane są następujące kryteria i wagi:  

 y rodzaj i poziom wykształcenia (2/10),  

 y doświadczenie zawodowe typu menedżerskiego (4/10),  

 y motywacje i predyspozycje kandydata (2/10),  

 y test (2/10). 

opcja międzynarodowa – 12 250 PLN
(studia w języku angielskim)

uwzględnia moduł Swiss Gateway to 
International Business

opcja polska – 9 250 PLN 
(studia w języku polskim)

możliwość wzięcia udziału w module 
Swiss Gateway to International Business 
(prowadzonym w języku angielskim) za 
dodatkową opłatą   

Koszty kształcenia

Studia na Programie Executive MBA są studiami płatnymi. Koszty kształcenia 
ponosi słuchacz indywidualnie lub jednostka delegująca.

W ramach studiów EMBA studenci uczestniczą w trzech sesjach wyjazdowych 
ma terenie Polski (w cenie zagwarantowany jest nocleg, wyżywienie oraz ma-
teriały dydaktyczne). 

Opłata semestralna za studia wynosi:
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Rekrutacja podstawowa 
od 05.05.2022 do 18.07.2022 – I termin  

Rekrutacja dodatkowa w przypadku wolnych miejsc 
od 26.07.2022 do 26.09.2022 – II termin  

 y wypełnienie formularza elektronicznego 

 y uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 

 y złożenie w biurze Executive MBA wymaganych dokumentów 

18.07.2022

test (on-line) 20.07.2022

wywiady kwalifikacyjne (on-line) 22.07.2022

23.07.2022 

ogłoszenie listy przyjętych 25.07.2022

 y wypełnienie formularza elektronicznego 

 y uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 

 y złożenie w biurze Executive MBA wymaganych dokumentów 

26.09.2022

test (on-line) 27.09.2022

wywiady kwalifikacyjne (on-line) 29.09.2022

30.09.2022

ogłoszenie listy przyjętych 30.09.2022
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Informacje dodatkowe

Kilka słów o Wrocławiu

Wrocław to wyjątkowe zielone miasto, nie bez powodu noszące miano 
Miasta Spotkań. Stolica Dolnego Śląska przyciąga zarówno studentów, tu-
rystów, jak i przedsiębiorców z całego świata. Na koneserów sztuki czekają 
liczne kina, teatry, muzea, sale koncertowe i kluby muzyczne. W 2016 roku 
Wrocław nosił prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Miasto położone 
na dwunastu wyspach połączonych siecią ponad stu mostów kusi zieloną 
strefą relaksu i licznymi zabytkami.

Dodatkowym atutem naszej uczelni jest jej lokalizacja. Dzięki niej łatwo jest po-
łączyć naukę z poznawaniem tego niezwykłego miasta. Dworzec autobusowy 
i kolejowy, galeria handlowa Wroclavia, ale także zabytkowy Rynek znajdują się 
w zasięgu bezpłatnego przejazdu rowerem miejskim. Na Ostrów Tumski, do 
ZOO, czy też do artystycznej dzielnicy Nadodrze można dojechać tramwajem.

Studiuj i zwiedzaj.

Hotele w okolicy uczelni:

Hotel Restaurant Campanile 
Wroclaw Centrum

ul. Ślężna 26 
53-302 Wrocław 

Q Hotel Plus Wrocław

ul. Zaolziańska 2 
53-334 Wrocław

Hotel Première Classe® 
Wroclaw Centrum

ul. Ślężna 28 
53-302 Wrocław 

Novotel Wroclaw Centrum

ul. Powstańców Śląskich 7 
53-332 Wrocław 

Aparthotel Invite

ul. Hubska 54, 
50-502 Wrocław 

ibis Wrocław Centrum

ul. Powstańców Śląskich 7B 
53-332 Wrocław 

36



Informacje dodatkowe

Stowarzyszenie 
Absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów Programu Executive MBA Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu zrzesza abiturientów programu. Stowarzyszenie 
organizuje cykliczne spotkania z przedstawicielami biznesu i nauki oraz współ-
organizuje spotkania w ramach Friday Business Club. Pomaga utrzymywać stałe 
kontakty między absolwentami oraz ułatwia wymianę doświadczeń w różnych 
sferach biznesu. Mottem przewodnim stowarzyszenia jest: Sprzyjanie dalszemu 
rozwojowi, ciągłemu doskonaleniu oraz nowym ideom.   

Działalność Stowarzyszenia Absolwentów:

 y organizacja konferencji, szkoleń, staży, prelekcji i prezentacji,   

 y cykliczne spotkania, zjazdy, bale, wyjazdy krajowe i zagraniczne,  

 y doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,   

 y nawiązywanie kontaktów z różnymi organizacjami.   

www.absolwenci.mba
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Informacje dodatkowe

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120 
53-345 Wrocław 

Biuro Programu Executive MBA   
pokój 217, budynek Z

mba@ue.wroc.pl  
+48 (71) 36 80 636

Informacja o dyżurach:

Biuro EMBA Dyżury w trakcie zjazdów

poniedziałek–czwartek 
10:00 – 16:00

piątek 
10:00 – 18:00 

sobota–niedziela 
9:00 – 13:00
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maja.kiba-janiak@ue.wroc.pl

mba@ue.wroc.pl 
aleksandra.mikla@ue.wroc.pl  

mba@ue.wroc.pl 
agnieszka.szumiata@ue.wroc.pl

+48 (71) 36 80 636

+48 (71) 36 80 636

dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW 
Dyrektor Programu EMBA  

mgr Aleksandra Mikła 
p.o. Kierownika Biura Programu EMBA

mgr Agnieszka Szumiata   
Specjalista ds. Marketingu i Obsługi Klienta
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InQube

Biuro
EMBA

Dom Studencki
Ślężak

Simplex

Organizacje Studenckie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

CKU – Centrum
Kształcenia ustawicznego

Centrum Współpracy
Miedzynarodowej

Dworzec główny
PKP / PKS
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Dom Studencki
Przegubowiec

SJO – Studium
Języków Obcych 
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Kamienna Kamienna

Wielka
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Przystanek Uniwersytet Ekonomiczny: 

autobusowy (linie 124, 133 i 134)

tramwajowy (linie 9 i 15)

Główna brama

Biblioteka

Kawiarnia

Parking

Krasnal

Basen

Hala sportowa

Siłownia





ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław 

mba@ue.wroc.pl
emba.ue.wroc.pl


