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GLOBALNY ZASIĘG NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI 

 
Lekarstwo na kryzys w Europie, trendy i potrzeby współczesnej gospodarki,                          
współpraca nauki z przemysłem oraz nowy program studiów Wrocław Ponts MBA                     
to główne tematy konferencji „DO IT GLOBAL. Globalizacja - wyzwania dla uczelni                         

i biznesu” na Politechnice Wrocławskiej. Na spotkanie z przedstawicielami firm, uczelni               
i władz lokalnych zapraszamy 5 czerwca od godz. 11.00 (Wrocław, wybrzeże 
Wyspiańskiego 27, bud. A-1, aula).  
 
Zaplanowano dwie debaty z udziałem m.in. Leszka Czarneckiego (Prezesa GETIN 
Holding), Zbigniewa Jagiełły (Prezesa PKO BP), Krzysztofa Domareckiego (Prezesa Selena 
S.A.), Małgorzaty Ryniak (Dyrektor VOLVO IT).  
 
Z gośćmi będzie można podyskutować m.in. o wyzwaniach współczesnego menedżera                  
w obliczu ciągłych zmian gospodarki i kształceniu tzw. nowych inżynierów - kadry 
kierowniczej o najwyższych kwalifikacjach. 
 
Pełną agendę konferencji można znaleźć tutaj: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/files/prv/330497/do_it.jpg  
  
Rejestracja uczestników i potwierdzenie udziału pod adresem: debatamba@pwr.edu.pl  
 
 
*** 
Wrocław Ponts MBA to akredytowany program studiów MBA w języku angielskim na 
Wydziale  Informatyki i Zarządzania PWr. Powstał we współpracy z renomowaną 
francuską szkołą ENPC MBA Paris, należąca do prestiżowego stowarzyszenia  
najlepszych francuskich uczelni technicznych ParisTech.  
 
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. 
Cztery z 18 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, nie tylko z tytułem inżyniera. 
Spośród podobnych oferowanych w Polsce wyróżnia je program skoncentrowany na 
technologiach i innowacjach. 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  


