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Master of Business Administration to prestiżowy kierunek kształcenia
menedżerów pozwalający poznać podstawowe zasady, metody i praktyczne
wskazówki umożliwiające profesjonalne zarządzanie organizacjami.
Uczestnictwo w studiach MBA jest nieocenionym źródłem wartościowych
kontaktów zawodowych i towarzyskich. Studia przeznaczone są dla osób
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, dyrektorskich lub zarządczych,
ale nie posiadających wykształcenia ekonomicznego.
Studenci MBA rekrutują się z różnych środowisk biznesowych i gospodarczych.
Program MBA na Uniwersytecie Szczecińskim powstał w 1998 roku we współpracy z University of Leicester,
Manchester Metropolitan University, University of Passau, Athens University of Economics, Politechniką Zielonogórską
oraz Politechniką Koszalińską.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe MBA US:
® wykształcenie wyższe – niekoniecznie ekonomiczne
® co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa
® przynajmniej jeden list polecający
® predyspozycje menedżerskie
® silna motywacja do ukończenia studiów

A o to co o studiach MBA US mówią ich absolwenci:
Studia MBA otwierają szereg nowych możliwości, a przede wszystkim dają wszechstronną wiedzę praktyczną. Warto!” ~
Marcin Woźniak – absolwent I edycji MBA US, współwłaściciel kompleksu usługowego Posejdon, jednego z
największych w Polsce obiektów typu mixed use
„Czas, w którym byłam słuchaczem MBA na Uniwersytecie Szczecińskim wspominam bardzo pozytywnie i z dużym
sentymentem. Studia te umożliwiły wymianę doświadczeń pomiędzy słuchaczami z różnych branż oraz podmiotów
gospodarczych” ~ Małgorzata Gorzałczyńska – Koczkodaj – absolwentka XIX edycji MBA US, Dyrektor Wydziału
Finansów i Budżetu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
MBA to nie tylko dawka rzetelnej wiedzy, to przede wszystkim budowanie relacji biznesowej z lojalnymi ludźmi. Program
ten rozwija umiejętności twarde, jak i miękkie, poszerza perspektywy. Uważam, że to była moja najlepsza inwestycja w
edukację” ~ Izabela Czeladzińska – absolwentka XXV edycji MBA US, współwłaściciel CSJ sp.j., Lokalna sp.j. i J+J s.c.
„Studia MBA uczą myślenia i działania w szerokiej perspektywie biznesowej, kompetencji miękkich niezbędnych na
stanowiskach menedżerskich, postrzegania procesów oraz zjawisk w sposób i kreatywny oraz podejmowania nowych
wyzwań zawodowych” ~ Dorota Pudło-Żylińska – absolwentka XII edycji MBA US, Skarbnik Miasta Szczecin
MBA to nie tylko studia, to przede wszystkim LUDZIE” ~ Jacek Kargul – absolwent XX edycji MBA US, Dyrektor
Zarządzający i Członek Zarządu Intermed sp. z o.o., Prezes Fundacji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA

Rekrutacja trwa do 15 marca 2021!

Płatności
® cztery raty po 7 000 zł
® dwie raty po 13 000 zł
® płatność jednorazowa – 24 000 zł
Dla pracowników delegowanych z firm przewidujemy upusty:
® od 2 do 3 osób - 5%
® od 4 do 5 osób - 10%
® powyżej 6 osób - 15%
Kontakt:
Sekretariat MBA Uniwersytet Szczeciński Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (091) 444 21 25
e-mail: mba@usz.edu.pl http://mba.usz.edu.pl
Wielu spośród ponad 600 naszych absolwentów działa w jednym w najbardziej prężnych i aktywnych stowarzyszeń MBA
w Polsce – Stowarzyszeniu Absolwentów Master of Business Administration https://absolwencimba.pl/

