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STUDIA MBA BEZ TAJEMNIC   
 

 
10 maja (sobota) zapraszamy na Dzień Otwarty MBA (Master of Business 
Administration). W godz. 11.15 - 13.00 pracownicy międzynarodowego programu 
studiów Wrocław Ponts MBA odpowiedzą na pytania dotyczące renomowanego 
kierunku Executive MBA na Politechnice Wrocławskiej (bud. B-4, róg                        
ul. Smoluchowskiego i Łukasiewicza, sala 4.48). 
 
Spotkanie będzie miało otwartą i interaktywną formułę. Jego uczestnicy poznają warunki 
rekrutacji i finansowania studiów oraz korzyści z uczestnictwa w akredytowanym 
programie partnerskim MBA. Na Politechnice Wrocławskiej prowadzi go Wydział 
Informatyki i Zarządzania, na bazie oryginalnego programu z Francji. Tam oferuje go 
École Nationale des Ponts et Chaussées, należąca do prestiżowego stowarzyszenia 
najlepszych francuskich uczelni technicznych ParisTech. 
 
Nabór na dwuletnie studia we Wrocławiu już trwa. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 
2014 r., a poprowadzi je grono wykładowców z najlepszych szkół biznesu na świecie, 
m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, USA i Izraela. Trzy z 19 zaplanowanych zjazdów 
studenci będą mogli zrealizować w uczelniach partnerskich ENPC w Casablance, Paryżu, 
Brukseli i Szanghaju. W pierwszej edycji programu uczelnia przygotowała dla słuchaczy 
40 miejsc.  
 
Studia są adresowane do wyższej kadry menedżerskiej. Spośród podobnych oferowanych 
w Polsce wyróżnia je program skoncentrowany na technologiach i innowacjach. Ze 
względu na kompleksowy charakter programu jego uczestnikami mogą zostać nie tylko 
absolwenci studiów inżynierskich. – Czekamy na osoby zainteresowane tematyką 
innowacyjności i zrównoważonego rozwoju w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych 
technologii – mówi dr inż. Mariusz Mazurkiewicz, koordynator programu Wrocław Ponts 
MBA na PWr.  
 
Nad jakością kształcenia i prawidłowym przebiegiem studiów będzie czuwać                       
polsko-francuska Rada Konsultacyjna, w skład której wejdą pracownicy naukowi, 
przedstawiciele przemysłu i samorządów. Zadaniem ekspertów będzie również 
aktualizacja programu i dostosowanie go do wymogów rynku pracy.   
 
Absolwenci programu otrzymają dwa dyplomy: Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoły 
Biznesu ENPC MBA Paris (wraz z wpisem do rejestru absolwentów ENPC Paris Tech).  
Studia posiadają międzynarodową akredytację AMBA i zajmują 3. miejsce                           
w światowym rankingu szkół MBA stworzonym przez CEO Magazine.  
 
Więcej informacji o programie: http://www.mba.pwr.wroc.pl/  
 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie:  
http://www.portal.pwr.edu.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml  


