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Absolwenci studiÓw MBA obserwują i rorumieją
najnowsze procesy rządzące sviatową gospodarĘ
Bianka Jaworska
bianka. jaworska@infor. pl

Studia MBA muszą dotrzy.
mywać tempa zmianom' jakie zachodzą w światowej

gospodarce, a ich programy powinny być zgodne
z aktualnymi trendami rynkowymi.

WspÓłczeŚni menedżerowie
muszą umieć zidentyfikować
napotkane zj awiska, sprostać
nowym wyzwaniom, ale tak-

że uczestniczyć w ksztaltowaniri swoj ego oto czeniabiznesowego.
- Dlatego najnowsze zmiany

w programach

MBA dotycz4

krvestii globalizacji gospodarki, aspeLtÓw miękkich procesu zatządzania oraz zu qza-

nych z finansami międąrna.

rodowymi

_

mÓwi Jakub

Leszczyriski, analityk serwisu MBA Portal.

atrakcyjnośćprogramÓw MBA w Polsce
- JakoŚć i

w ostatnich latach musiala

i zt onlortlrleć najno\Msze

proce-

sy tządząee światową gospodarĘjak i mające bezpoŚredni wplyw na funkcjonowanie

przedsiębiorstwa. Program

MBA jest także pomocny

w tworzeniu procedur nie-

zbędnych w firmie (w tym do.

Ęczących podejmowania klu-

czowych decyzji).
WiększoŚć menedżerÓw
podczas swojej kariery buduje wiedzę specjalisĘczną, gromadzi doświadczenia i kon-

taktyw jednym lub co najwyżej kilku obszarach wiedzy.
Jedna osoba, rozpocrynaj4c

pracę zawodową jako przedstawiciel handlowy, awansuje
w dziale sprzedazy, abypokilku latach stać się dyrektorem

sptzedaży. Inny pracownik,
zaerynaj4c od stanovriska

kontrolera flrransowego, może
dojśćw hierarchii firmy do

szczebla dyrektora finansowego. Bez względu na Specy-

fikę dotychczasowej

pracy,
chwilq awansu i poszerzenia
zakresu obowi 4zkÓw or az o*
z

powiedzialnoŚci, niezbędne

rozwi4zanie problemÓw z innymi czlonkami grupy to sposoby na szybkie przetwarzanie posiadanej wiedzy i jej nowe zastosowania.

Słuchacze studiÓw MBA
oczekuj4, że wykładowcy
prowadz4cy zajęcia s4 prak.

rÓżnorodności koniecznej dla
efekĘvmego procesu uczenia

się i

poznawania. Chodzi

przygotowarrie słuchaczy na
nowe problemy, ktÓre nie zostaly doĘchczas zbadane i opisane przez teorię lub prakĘkę.
Do tego potrzebna jest jednak
o

tykami, ktÓtzy na co dzief
mają stycznośćz tzeczywistymi problemami bizneso-

n Óżnlcwł ana (rÓwnież wieko.
wo) grupa uczestnikÓw stu-

sami stykają się w swoich

nieczrre

wyrni, takimi samyrni lub podobnymi do tych, zjakimioni

przedsiębiorstwach. Uczestnictwo w zajęciach jest doskonalym transferem wiedry,
ktÓrą sluchacze mogąpotem
wykorzystać w codziennej
pracy zawodowej.
Najwazniejszą zaletq, a tak.
że r6żnicą między studiami

MBA

a

kazda irrną formq pod-

noszenia hralifikacji adresowan4 do menedżerÓw jest to,
że studia te s4 platform4 wymiany poglądÓw i doświadczeh zar Ówno rnlędzy studentami podczas wspÓlnej realizacji projekŁÓw lub ptac zaJiczeniowych, jak rÓwnież między

diÓw, reprezentuj4cych rÓżne
branże, typy organizacji oraz

sĘlepodejścia do bizrresu. Koj est rÓwni eż pt ez'entv

wanie odmiennych podejŚć

prakĘczrych do roz.łiqrywania problemÓw ilustrowanych
zarlwno lcajowyrni, jaki i zagranicznymi przykladami. Orgarizator zy studiÓw powinni
tak opracowylvać koncepcje

zada

realizowanych przez

studentÓq bybyli oni zmuszeni do innowacyjnego wykorzy-

stania posiadanej wiedzy oraz
zdobycia nowej wiedzy iumis.
jętności na potrzeby samego
projektu.
-

W efekcie absolwent stu-

diÓw powinien umieć rozwi4-

zyrvać opisane i poznane już

o'ĘII{tĄ
Joanna Madeiska
wlaścicielka f irmy rekrutacyj'
nej HEAD HUNT

Coraz częŚciej zdarza się,

że dzia|y HR firm przewidująw ramach swoich
pracowniczych systemÓw
motywacyjnych nagrody
w postaci częściowego
b4dŹ teŻ całkowitego

sf i -

nansowania studiÓw podyplomowych. Tego typu
propozycje składane sq
zwyk|e pracownikom' ktÓrzy na|ezą do tzw. zasłuzone.j kadry. Wielu do-

świadczonych menedżerÓw decyduje się na udział
w kursach MBA, ktÓre poglębiają ich ogÓ|n4 wiedzę
biznesowa (szczegÓ|nie
cenne sa programy ucze|ni, ktÓre działaj4 w ska|i
międzynarodowej). Studia
tego typu stanowi4 teore.
tyczne wsparcie w zakresie najwazniejszych

Warto skorzystaćtakze
z oferty studiÓw podypIo.
mowych poszerza'iących

konkretnąwiedzę w wy.
branej dziedzinie biznesowej. Uczestnictwo w tego
typu kursach specjalizacy!nych jest często wręcz
Wymagane przezrÓznego
ro

dzaju

o r

ganiza cje zr ze -

szające profesjonaIistÓw
z danej dzi e dziny. P rzy'
kładem mog4 być stowa.
rzy szenia biegłych rewi dentow czy ACCA dla profesjonalistow w dziedzinie
finansÓw.

Ukoticzenie studiÓw podypIomowych jest dobr4
inwestycja w siebie. Podnoszenie kwalif i kacji zawodowych jest bowiem
wartościowe przede
wszystkim z punktu wi-

