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  Strategia zarządzania

GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz 
RSM Erasmus University jako instytucją walidującą,  
zaprasza do udziału w programie studiów menedżerskich

Master of Business 
Administration
Studia MBA prowadzone przez GFKM mają charakter podyplomowego programu Executive.
Oznacza to, iż adresowane są do osób z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym.

Studia MBA rozwijamy od 1991 roku

Przedstawiam Państwu Międzynarodowy Program  
Master of Business Administration oferowany przez GFKM  
we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, walidowany 
przez RSM Erasmus University.

Gorąco zachęcam do podjęcia studiów MBA, ponieważ 
ich ukończenie będzie nie tylko formalnym potwierdzeniem 
zdobycia przez Państwa najwyższych kwalifikacji 
menedżerskich na poziomie światowym, lecz także przygodą 
intelektualną i przedsięwzięciem, które powinno w istotny 
sposób zwiększyć szansę na osiągnięcie wymiernego 
sukcesu zawodowego.

Życzę Państwu pomyślnego przejścia przez procedury 
kwalifikacyjne, a następnie ukończenia studiów i zajęcia 
zasłużonej wysokiej pozycji w świecie biznesu.

Our MBA programme is being developed  
since 1991

Master of Business Administration programme is offered by 
GFKM in cooperation with University of Gdańsk and validated 
by RSM Erasmus University. 

I encourage you wholeheartedly to join the MBA programme 
The MBA diploma provides formal confirmation of the highest 
professional qualification in the field of management, it also 
furthers your personal development and promotes your 
professional opportunities. 

I wish you success with the admission procedures, 
successful completion of the programme and ultimately 
a well-deserved position in the world of business.

RSM Erasmus University to czołowa światowa szkoła 
biznesu, która jest częścią słynnego Erasmus University 
w  Holandii. Uczelnia o  znakomitym prestiżu – nowoczesna, 
międzynarodowa szkoła kształcąca menedżerów z całego 
świata. Nazwana przez Financial Times „najbardziej 
międzynarodową szkołą biznesu w Europie”.

RSM jest jedną z niewielu szkół biznesu na świecie 
posiadających potrójną akredytację:
 • amerykańską: AACSB
 •  europejską: European Foundation for 

Management Development – EQUIS
 • brytyjską: Association of MBAs – AMBA

RSM Erasmus University is the leading international business 
school, which is part of the famous Erasmus University in the 
Netherlands. School of remarkable prestige for being a modern 
world-class institution developing managers from all over the 
world. Named by Financial Times as “the most international 
business school in Europe”.

RSM is one of a few business schools in the world with 
a triple accreditation:
 • American: AACSB
 •  European: European Foundation for Management 

Development – EQUIS
 • British: Association of MBAs – AMBA

Prof. dr hab. Wojciech Rybowski
Prezes Zarządu / President
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  Strategia zarządzania

Semestr I
Pamięć dla sukcesu 

Kierowanie zespołem
Statystyka w biznesie

Zarządzanie strategiczne
Zachowania w organizacji 
Rachunkowość zarządcza 

Ekonomiczne aspekty zarządzania
Zintegrowana symulacyjna gra biznesowa

Semestr III
Elementy prawa międzynarodowego

Podstawy prawa gospodarczego
Strategiczne studium przypadku
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie jakością
Biznes globalny

Semestr II
Etyka organizacji
Zarządzanie procesem
Zarządzanie projektem
Zarządzanie finansowe
Zarządzanie marketingowe
Systemy informacyjne biznesu
Biznes globalny – różnice kulturowe
Metodologia projektu dyplomowego 

Semestr IV
Przedmiot do wyboru obligatoryjny I
Przedmiot do wyboru obligatoryjny II
Konsultacje projektu dyplomowego
Przywództwo i coaching
Projekt dyplomowy
Gra strategiczna

Instytucja walidująca 
program MBA

Kryteria przyjęcia 

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • co najmniej trzyletnia praktyka zawodowa
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • znajomość języka angielskiego

Admission requirements 

 • a university degree
 • at least three year working experience
 • a successful MBA admission interview
 • working knowledge of English and Polish



MBA – Korzyści MBA – Benefits Wypowiedzi naszych absolwentów 

„Studia MBA są doświadczeniem zmieniającym sposób myślenia 
o biznesie i kształtującym karierę menedżera. Ja i wiele znanych 
mi osób doświadczyło takiej przemiany po ukończeniu programu 
MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Program MBA 
daje możliwość skorzystania z doświadczeń starannie dobranego 
grona wykładowców GFKM, RSM Erasmus University i innych 
renomowanych organizacji. Uczestnicy MBA są wyjątkowym 
źródłem inspiracji na gruncie zawodowymi i prywatnym. GFKM to 
marka, którą warto mieć w swoim CV i doświadczenie, które warto 
nabyć, aby nie uczyć się wyłącznie na własnych błędach.” 
Katarzyna Derenda,  
Dyrektor Zarządzający, Young Digital Planet, International Operations

„Studia w pełni zasługują na miano „mistrzowskie” – oceniam 
je bardzo wysoko, jako najbardziej istotne w moim dorobku 
szkoleniowym. To co jest dla mnie najważniejsze w programie 
MBA GFKM, to praktyczny wymiar zajęć i bardzo dobra wiedza 
okraszona praktycznymi doświadczeniami z zakresu zarządzania 
różnymi obszarami biznesu, pełne spektrum wiedzy menedżerskiej. 
Doskonałe było spięcie całości grami biznesowymi – pierwsza na 
początku wyglądała na wystarczająco skomplikowaną, a  po całym 
programie MBA rozsmakowaliśmy się w rozbudowanej wersji, 
która dała nam ogromną satysfakcję zastosowania kompleksowej, 
zdobytej wiedzy. Polecam z pełnym przekonaniem wszystkim 
zainteresowanym menedżerom.”
Maciej Łukowicz,  
Dyrektor Departamentu Zdrowia, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego

„W przeciwieństwie do ‘tradycyjnych’ szkół program MBA na GFKM 
koncentruje się  na wzbogaceniu praktycznej wiedzy i kompetencji 
menedżerskich, pomaga także odkryć umiejętności już posiadane 
w celu ich doskonalenia i skutecznego stosowania. Dzięki temu 
uczestnicy MBA mogą lepiej poznać samych siebie, swoje mocne 
i słabe strony, bardziej świadomie podejmować decyzje zawodowe. 
Niezapomniana atmosfera, w jakiej prowadzone są zajęcia sprzyja 
inspirującym dyskusjom z wykładowcami i innymi uczestnikami 
programu.”
Wojciech Grędzicki,  
Business Unit Coordinator, Jabil Circuit Poland Sp. z o.o.

Wybrane firmy naszych słuchaczy:

• Alstom Power Sp. z o.o.
• Bank BPH S.A.
• BRE Bank S.A.
• Danfoss LPM Sp. z o.o.
• Elektrobudowa S.A.
•  Elektrociepłownie „Toruń” S.A.
• Elnord S.A.
• Gino Rossi S.A.
• IBM Polska Sp. z o.o.
• Jabil Circuit Poland Sp. z o.o.
•  Koncern Energetyczny 

ENERGA S.A.
• Grupa Generali
• Global Cosmed S.A.
• Grupa Lotos S.A.
•  Intel Technology Poland 

Sp. z o.o.
• Lyreco Polska

• Michelin Polska S.A.
• Novartis Poland Sp. z o.o.
• PERN ”Przyjaźń” S.A.
• PGNiG S.A.
• Pioneer Pekao TFI S.A.
• PKO Bank Polski S.A.
•  Polska Wytwórnia Papierów 

Wartościowych S.A.
•  PKN Orlen S.A.
• PRK Kraków S.A.
• Prokom Software S.A.
• PZU S.A.
• Siemens Sp. z o.o.
• Sokółka Okna i Drzwi S.A.
• Statoil Polska Sp. z o.o.
• Unilever Polska S.A.
• VeriFone Sp. z o.o.
• Young Digital Planet S.A.

•  dyplom uznawany na całym 
świecie

•  prestiż w środowisku 
zawodowym

•  nawiązanie kontaktów 
zawodowych

•  najnowsze praktyki z zakresu 
zarządzania

•  nowoczesna wiedza
• wymiana doświadczeń
•  możliwość rozwoju kariery 

zawodowej
• stabilizacja zawodowa
•  pewność działania 

w międzynarodowym 
biznesie

•   a diploma recognised 
worldwide

•  prestige in your 
professional environment

•  development of business 
networks

•  up-to-date management 
practices

•  advanced knowledge
• exchange of experience
•  excellent job and salary 

potential
• enhanced job security
•  effective performance 

in international business

Gdańska Fundacja  
Kształcenia Menedżerów
Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 
tel.: +48 58 558 58 58
fax: +48 58 557 27 33

www.gfkm.pl

Informacje organizacyjne i zgłoszenia:

Janusz Jacewicz
Koordynator Programu MBA

tel. +48 58 558 58 58 w. 383
tel. +48 58 552 01 29 w. 383
fax +48 58 557 27 33
e-mail: mba@gfkm.pl


