
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecam studia MBA na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach. Studia 

rozwijają kompetencje menedżerskie. Dla 

mnie szczególnie ciekawe były 

zagadnienia z zakresu kompetencji 

miękkich. Studia prowadzone są przez 

profesjonalistów, praktyków. Oferowane 

studia są unikatowe. Wychodzą 

z propozycją rozwiązań problemów 

pojawiających się w różnych 

organizacjach. Czas na tych studiach 

uważam za bardzo dobrze wykorzystany. 

 

Aneta Papaj 

Dla mnie to był bardzo dobrze spędzony czas i dobrze 

zainwestowane pieniądze. Ciekawy, dobrze ułożony, 

koncepcyjny, wychodzący poza standardowe ramy 

program, ze świetnymi wykładowcami i wieloma 

zajęciami praktycznymi. Bardzo dobra organizacja 

i zaangażowanie ze strony Uczelni - szczególnie ukłon 

w stronę naszej Pani dr Katarzyny Olejko. I co bardzo 

ważne, o ile nie najważniejsze, możliwość poznania 

wielu niesamowitych ludzi i nawiązania nowych 

znajomości, jak również kontaktów  biznesowych 

i naukowych. A my, słuchacze, byliśmy różnorodną, ale 

bardzo zgraną i wesołą grupą, co spowodowało, że 

trochę smutno, że studia już się skończyły. 

 

Agnieszka Piechula 

 

Dzięki studiom MBA in Corporate Governance zdobyłam 

niesamowite pokłady wiedzy, głównie dzięki zajęciom 

z praktykami. Poznałam również wiele wspaniałych 

i ambitnych osób, co pozwoliło mi poszerzyć moją sieć 

kontaktów. Dzięki tym studiom udało mi się zdobyć nową 

pracę. 

 

Adrianna Pisarek 

 

Master of Business Administration in Corporate Governance 

(MBA) to rewelacyjny kierunek dla prawdziwych liderów 

pracujących tak w sektorze publicznym, jak i w prywatnym. 

Program studiów zapewnia uzyskanie wiedzy niezbędnej do 
zarządzania spółką, sprawowania nadzoru właścicielskiego czy 

prowadzenia samodzielnej jednostki gospodarczej. 
Jednocześnie umożliwiono samorozwój i znaczący wzrost 

kompetencji miękkich. 
MBA in CG to gwarancja doskonałego przygotowania do 

pełnienia najważniejszych funkcji w organizacji, co – w realiach 
obecnych wyzwań społeczno-gospodarczych – jest szczególnie 

istotne. 
Jest to unikatowy kierunek w skali ogólnopolskiej i jako taki 

zapewnia zwiększenie przewagi konkurencyjnej na 
dynamicznym rynku pracy. 

 
 Maciej Zaremba 

Studia MBA in CG to profesjonalne podejście do 

poruszanych tematów, wymiana cennych 

doświadczeń i możliwość dyskusji na każdy 

temat. Studia te w pełni spełniły moje 

oczekiwania, pozwoliły szerzej spojrzeć na 

całokształt tak trudnego zakresu z jakim 

mierzy się ład korporacyjny.  

Rewelacyjna organizacja, formuła i 
wykładowcy.  
 
Ramona Kurzawa 

 

 

 

 


