ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ
SWOJĄ I FIRMY

Studia Menedżerskie
Executive Master of Business Administration
w Katowicach
Validating Authority

GFKM we współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz Aix-Marseille Graduate School of Management
jako instytucją walidującą, zaprasza do udziału w Studiach Menedżerskich

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Studia Menedżerskie MBA prowadzone przez GFKM mają charakter podyplomowego programu Executive
i adresowane są do osób z co najmniej 3–letnim doświadczeniem menedżerskim.

Dlaczego warto?
1.	W opinii uczestników i pracodawców jest to jeden
z najbardziej praktycznych programów MBA w Polsce.
2.	Wykładowcami są praktycy biznesu, eksperci,
specjaliści w swoich dziedzinach.
3.	Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu
metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu
partycypacyjnego).
4.	Interaktywna forma zajęć daje duże możliwości
wymiany wiedzy pomiędzy uczestnikami
posiadającymi bogate doświadczenie biznesowe.
5.	Uczestnicy otrzymują materiały i podręczniki
prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie
zarządzania.
6.	W trakcie trwania studiów uczestnicy mają możliwość
wyjazdu na sesję zajęciową na uczelni zagranicznej
– RSM Erasmus lub IAE Aix–Marseille.
7.	Po ukończeniu programu zapraszamy do przystąpienia
do Stowarzyszenia Absolwentów MBA GFKM,
integrującego i promującego środowisko posiadaczy
dyplomu MBA GFKM.

Instytucja walidująca Executive MBA
Institut d’Administration des Enterprises d’Aix–Marseille
– IAE Aix–Marseille (Uniwersytet Paula Cezanne’a
w Marsylii) jest czołową francuską szkołą biznesu.
IAE specjalizuje się w studiach podyplomowych dla
biznesu (20% studiujących to studenci zagraniczni
z 50 krajów) i oferuje 3 programy MBA, w tym jeden
międzynarodowy we współpracy z 5 europejskimi
uczelniami.
Posiada 2 międzynarodowe akredytacje dla
Programów MBA – EQUIS wydawany przez European
Foundation for Management Development
i akredytację The Association of MBAs.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów oraz jednostki międzywydziałowe
i ogólnouczelniane. Uniwersytet Śląski kształci studentów na 72 kierunkach studiów. Widoczny jest dynamiczny wzrost projektów
edukacyjnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania.
W ramach Uniwersytetu Śląskiego działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, którego zadaniem jest upowszechnianie działań
edukacyjnych dostosowanych do wymagań osób w różnym wieku. To jednostka, która stawia na innowacyjne podejście do nauki,
nauczanie zindywidualizowane oraz ukierunkowane na ucznia, studenta, słuchacza.
GFKM
Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów jest firmą szkoleniowo–doradczą specjalizującą się w szkoleniach i projektach rozwojowych
dla kadry kierowniczej oraz personelu średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych. Jest jedną z największych i najbardziej
doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce. Prowadzi pełne spektrum programów, w tym studia menedżerskie MBA, szkolenia
firmowe, szkolenia otwarte, studia podyplomowe, programy coachingowe i projekty doradcze, zapewniając swoim Klientom wyjątkową
synergię jakości i wartości praktycznej.

PROGRAM STUDIÓW
Procesy
i projekty

Psychologia
biznesu

Otoczenie
biznesu

Finanse
i rachunkowość

Strategia
zarządzania

SEMESTR I

SEMESTR II

SEMESTR III

SEMESTR IV

•	
Zintegrowana
symulacyjna gra
biznesowa
•	
Zachowania
w organizacji
•	
Zarządzanie organizacją
i zarządzanie
strategiczne
•	
Ekonomiczne aspekty
zarządzania
•	
Wystąpienia publiczne
i sztuka prezentacji
•	
Kierowanie zespołem
•	
CRS i etyka w biznesie

•	
Rachunkowość
zarządcza
•	
Zarządzanie procesami
i jakością
•	
Zarządzanie finansowe
•	
Zarządzanie
marketingowe
•	
Metodologia projektu
dyplomowego/
Zarządzanie
różnorodnością

•	Systemy informacyjne
biznesu
•	
Zarządzanie zasobami
ludzkimi
•	
Zarządzanie projektem
•	
Biznes globalny
•	
Podstawy prawa
gospodarczego
•	
Elementy prawa
międzynarodowego

•	
Gra strategiczna
•	
Przywództwo
i zarządzanie zmianą
•	
Przedmiot do wyboru
– Zaawansowane
zarządzanie finansowe
•	
Przedmiot do wyboru
– Psychologiczne
aspekty zarządzania
•	
Przedmiot do wyboru
– Negocjacje w biznesie
•	
Przedmiot do wyboru
– Przedmiot
fakultatywny
•	
Projekty dyplomowe
– konsultacje

KRYTERIA PRZYJĘCIA

DODATKOWE INFORMACJE

• Dyplom ukończenia studiów wyższych
• Co najmniej trzyletnia praktyka zawodowa
• Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

• S tudia trwają cztery semestry (dwa lata)
• Zjazdy odbywają się raz w miesiącu podczas
trzydniowych sesji (piątek–niedziela)
• Miejsce zjazdów – Katowice

Poniżej prezentujemy wypowiedzi
absolwentów studiów dotyczących oceny
realizowanego programu MBA:

– KORZYŚCI
anowoczesna i praktyczna wiedza menedżerska
awymiana doświadczeń
anawiązanie kontaktów biznesowych
augruntowanie pozycji zawodowej
aprestiż w środowisku biznesowym

W naszych studiach MBA uczestniczyli m.in.:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alstom Power
Asseco Poland
Bank BPH
Carlsberg Polska
Cenzin
Energa
Energoprojekt
Ericsson
eService
Gaz System
Generali
Gino Rossi
Global Cosmed
Grupa LOTOS
Huta Zabrze
Iberdrola
Intel Technology Poland
Jabil
Jeronimo Martins
Jawal
Lyreco Polska
Makro Cash and Carry
mBank
Michelin Polska
Nestlé Polska

• Novartis Poland
• OLPP
• Orange
• PERN „Przyjaźń”
• PGNiG
• PKO Bank Polski
• PKN Orlen
•	
Polska Grupa Energetyczna
•	
Polska Grupa Materiałów
Budowlanych
•	
Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych
• Presspublica
• PP „Porty Lotnicze”
• PZU
• RWE Polska
• Sawex
• Siemens
• Statoil Polska
• Unilever Polska
• Telewizja Polska
• TUiR Warta
• VeriFone
• Young Digital Planet
• ZUS

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Uczestnictwo w programie
Executive MBA GFKM ugruntowało
i poszerzyło moją wiedzę biznesową
o wiele nowych zagadnień. Zajęcia
były prowadzone w atrakcyjny,
interaktywny sposób, dzięki czemu
mogliśmy uczyć się nie tylko od
prowadzących, ale także od innych
menedżerów uczestniczących
w programie. Z pełnym
przekonaniem mogę stwierdzić,
że czas i wysiłek poświęcony na te
studia to była dobra inwestycja.
Tomasz Malicki,
Prezes Zarządu Gino Rossi S.A.
Dwa lata po zakończeniu Studiów
Executive MBA w GFKM staję przed
nowym wyzwaniem – stworzeniem
i rozwojem struktur działającej na
globalnym rynku firmy Matsuu,
specjalizującej się w budowie
aplikacji mobilnych skrojonych
pod potrzeby klienta biznesowego
i ich rozwoju w zwinnej metodyce.
Wiedza i umiejętności, które
pozyskałem w trakcie studiów MBA,
będą bardzo pomocne na moim
nowym stanowisku.
Robert Kwiatkowski,
Prezes Zarządu Matsuu
Sp. z o.o.

GDAŃSKA FUNDACJA
KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Olivia Business Centre, Budynek Olivia Gate
Informacje organizacyjne i zgłoszenia
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice, III piętro p. 223
tel.:
32 359 21 45
e-mail: cku@us.edu.pl

Halina Frątczak
tel.:
58 558 58 58 w. 310
kom.: 600 095 672
e-mail: h.fratczak@gfkm.pl
www.gfkm.pl

