
Master of Business Administration 
Formularz referencyjny

Imię i nazwisko kandydata na studia MBA: 

    1.  Od jak dawna zna Pan/Pani kandydata i w jakiej relacji lub okolicznościach?

    2.  Jakie są mocne strony kandydata?

Instrukcja dla osoby wypełniającej formularz: 

Osoba wymieniona powyżej składając wniosek o przyjęcie do programu MBA – wspól-
nie oferowanego przez IBD Business School i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołecz-
ny w Warszawie, wskazała Pana/Panią jako osobę, która udzieli referencji. 

Bylibyśmy wdzięczni za wypełnienie poniższego formularza i szczerą ocenę kandydata  
w związku z jego/jej zamiarem podjęcia studiów MBA. Informacje przekazane w formu-
larzu służą dodatkowemu poznaniu kandydata i nie są udostępniane w innym celu.

    3.  Jakie  cechy lub umiejętności wymagają poprawy lub rozwoju?
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    4. Prosimy ocenić kandydata wg następujących kryteriów: 

Kryteria	 Wyjątkowe	 Bardzo	dobre	 Dobre	 Dostateczne	 Niesatysfa-	 Brak	 
	 	 	 	 	 kcjonujące		 możliwości	oceny

Umiejętności analityczne 
Analiza i dostrzeganie zależności  
między danymi, wyciąganie wniosków  
na podstawie dostępnych informacji

Inicjatywa
Proaktywna postawa w poszukiwaniu   
bardziej optymalnych rozwiązań,  
pozwalająca wykorzystywać tak obecne,  
jak i przyszłe możliwości

Kompetencje menedżerskie 
Ustalanie celów i organizowanie pracy  
w zespole, kontrola zadań i motywowanie  
do ich osiągnięcia

Umiejętności interpersonalne
Precyzyjne, jasne wyrażanie się oraz  
rozumienie i zaangażowanie   
w wypowiedzi innych, a także otwartość  
w kontaktach z ludźmi

Umiejętność pracy w grupie
Aktywne angażowanie się w pracę zespołu  
i dążenie do wspólnej realizacji celów

Chęć dzielenia się wiedzą z innymi
Umiejętność przekazywania wiedzy  
i dzielenia się doświadczeniem w sposób  
komunikatywny oraz ułatwiający innym  
wypracowanie rozwiązań

Kreatywność
Tworzenie nowatorskich pomysłów  
i rozwiązań, możliwych do zastosowania  
w praktyce

Samodyscyplina
Skuteczne realizowanie zadań  
bez szczegółowych wytycznych,  
umiejętność pracy pod presją czasu

Asertywność
Umiejętność wyrażania swojego zdania  
na forum z poszanowaniem odrębności  
innych

Dziękujemy za odpowiedzi!



PODPIS:
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: Imię i nazwisko osoby udzielającej referencji: 

Nazwa organizacji:                                                                     

Stanowisko:                                                                           Nr telefonu:

E-mail:

Wysłanie formularza

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza pocztą na adres:
Biuro Programów MBA

IBD Business School

ul. Wyzwolenia 63

05-140 Serock

lub załączenie jego skanu do maila wysłanego na adres: mba@ibd.pl
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