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Z myślą o Twoim sukcesie

Na polskim rynku jest wiele szkół
prowadzących programy Executive MBA. Dlaczego zatem warto
wybrać nas?
IBD Business School i SWPS
Uniwersytet Humanistycznospołeczny wspólnie organizują ten
program.
IBD posiada 29-letnie doświadczenie w edukacji menedżerskiej.
Szkoła jest praktykiem nauczania.
Może się poszczycić grupą
blisko 240 tys. absolwentów oraz
kilkoma setkami stałych klientów
korporacyjnych. Posiada wysokiej
klasy infrastrukturę szkoleniową
w Warszawie i Serocku.
Uniwersytet SWPS to nowoczesne
centrum naukowo-dydaktyczne,
pierwszy niepubliczny uniwersytet
w Polsce. Posiada kampusy
w pięciu miastach. Kształci ponad
16 tysięcy studentów na 8 wydziałach i 30 kierunkach studiów
licencjackich i magisterskich oraz
ponad 120 kierunkach studiów
podyplomowych.

Obie instytucje wzajemnie się
uzupełniają, wnosząc do programu swoje wyjątkowe doświadczenia i kompetencje: IBD
w szkoleniach menedżerskich
i doradztwie organizacyjnym,
a Uniwersytet SWPS w edukacji uniwersyteckiej i badaniach
naukowych. Dzięki współpracy
IBD i Uniwersytetu SWPS program Executive MBA stanowi
połączenie najwyższych standardów akademickich z najlepszymi
praktykami w kształceniu kadry
menedżerskiej.

sTrukTura
Programu
Executive MBA to dwuletni program
modułowy, zaprojektowany
i realizowany w formie zajęć
dydaktycznych odbywających się
co miesiąc, wspartych platformą
e-learningową. Program składa się
z 17 modułów tematycznych, cyklu
zajęć rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie i przywódcze,
inspirujących spotkań z liderami biznesu, warsztatów i wykładów gościnnych oraz doradczego projektu
dyplomowego. Program prowadzony
jest w języku polskim.

GreeN PArK CONfereNCe CeNTre – KAMPUS IBD BUSUNeSS SCHOOL W SerOCKU

Dla kogo execuTive mBa iBD co Nas
i uNiwersyTeTu swPs?
wyróŻNia?
Program Executive MBA przeznaczony jest głównie dla średniej
i wyższej kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw i instytucji
oraz właścicieli i sukcesorów firm
rodzinnych.
Szukamy osób, które wyróżniają
się inwencją, aktywnością biznesową i są gotowe do dzielenia się
swoją praktyczną wiedzą z gronem innych doświadczonych
menedżerów.

oraz min. 5-letniego doświadczenia w zarządzaniu. Ponadto każdy
kandydat weźmie udział
w rozmowie kwalifikacyjnej,
w czasie której opowie zarówno
o swoich doświadczeniach, jak
i motywacji do studiowania.

Głównym wyróżnikiem programu jest
unikatowe połączenie najnowszej
wiedzy i praktyki zarządzania z solidną dawką psychologii biznesu.
Kładziemy też niezwykle duży nacisk
na rozwój kompetencji „miękkich”
uczestników programu.

Rozwój KoMPETENCjI MENEDŻERSKICH I zDoLNoŚCI PRzYwóDCzYCH
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kaDra
DyDakTycZNa
Nasi wykładowcy to krajowi i międzynarodowi eksperci w swoich dziedzinach. Posiadają duże doświadczenie dydaktyczne zdobyte na uczelniach zagranicznych (m.in. w Kanadzie, Meksyku i USA) i polskich.
Zostali wybrani ze względu na swoją
głęboką wiedzę w danej dziedzinie,
doświadczenie w zarządzaniu oraz
umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w angażujący, praktyczny i interesujący sposób. Większość
wykładowców pracuje w IBD i na
Uniwersytecie SWPS.
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