
STUDIUJ Z NAJLEPSZYMI !

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
IN CORPORATE GOVERNANCE

TO WIĘCEJ NIŻ STUDIA !



MBA in Corporate Governance

Wzrost zainteresowania studiami 
pierwsza/ostatnia edycja –

słuchacze ogółem

+48%

NASZA PRZEWAGA

AKREDYTACJA

PARTNERZY

WYKŁADOWCY

MATERIAŁY

DWA DYPLOMY = MCG + MBA

PROGRAM

CZAS:  4 semestry w ciągu 3



MBA in Corporate Governance

Program studiów – 3 semestry  – dwa dyplomy 
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Dwustopniowe studia podyplomowe 

I STOPIEŃ + II STOPIEŃ = MBA

DYPLOM MCG DYPLOM MBA



I STOPIEŃ

MASTER OF CORPORATE GOVERNANCE 

Zjazdy
(dni) moduły 

godziny 
dydaktyczne przedmioty Wykładowcy

22 168 5 24 17

online
(dni) 

5 17
stacjonarnie 

(dni) 

*
• W przypadku zajęć odbywających się stacjonarnie  istnieje
możliwość wysłuchania ich online w czasie rzeczywistym  



II STOPIEŃ

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

zjazdy 
(dni) 

moduły 
godziny 

dydaktyczne przedmioty Wykładowcy

21 146 5 24 20

7 14

online
(dni) 

stacjonarnie 
(dni) 

*
• W przypadku zajęć odbywających się stacjonarnie  istnieje
możliwość wysłuchania ich online w czasie rzeczywistym  



MBA in Corporate Governance

Co podobało się naszym absolwentom?

• fascynujące otoczenie, 
• dobrze przygotowane materiały dydaktyczne, 
• dobrze dobrana kadra dydaktyczna,
• spójny i czytelny program studiów,
• możliwość prowadzenia otwartych dyskusji z wykładowcami osadzonymi

w praktyce gospodarczej,
• wysoki poziom kompetencji innych słuchaczy co umożliwia wymianę doświadczeń,
• dobra organizacja i obsługa administracyjna,
• stworzone warunki do integracji słuchaczy.



MBA in Corporate Governance

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Studia MBA są odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie edukacyjne absolwentów 
MCG

Studia MBA in corporate governance (tak jak obecnie realizowane studia MCG) 
stanowią unikatową propozycję edukacyjną. Po ich zakończeniu słuchacze uzyskuje 
dyplom MBA in Corporate Governance. 

MBA in CG jest rozszerzeniem programu MCG. Uzyskanie dyplomu MBA in 
CG uzależnione jest więc od:

• Ukończenia studiów Master of Corporate Governance, bądź innych podyplomowych 

studiów menadżerskich - I stopień,

• Ukończenia studiów MBA in Corporate Governance – II stopień.  



MBA in Corporate Governance

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Słuchaczem studiów podyplomowych MBA może być jedynie absolwent 
studiów podyplomowych MCG bądź innych studiów MBA. 

Rekrutacja na studia podyplomowe MBA odbywa się już na etapie rekrutacji na studia 
MCG. 

Kryteria naboru na studia podyplomowe MBA/MCG:
• Staż zawodowy minimum 3 lata,
• Dyplom magistra,
• Rozmowa wstępna. 

Słuchacz przystępujący do programu MBA rozpoczyna realizację pierwszego etapu 
w ramach MCG. Realizacja programu MCG trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem 
dyplomu Master of Corporate Governance. Dyplom ten  potwierdza zakończenie 
pierwszego etapu i uprawnia do przystąpienia do II etapu - studiów MBA in CG. 



ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE STUDIA 
PODYPLOMOWE

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN CORPORATE 
GOVERNANCE



Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach

O NAS

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną

z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał

w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się

pierwsza inauguracja roku akademickiego -

kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na

Wydziale Organizacji Przemysłowej.

Jesteśmy jedną z pięciu państwowych uczelni

ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w

regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-

ekonomicznych blisko 10 000 studentów.

Naszą misją jest zapewnienie nowoczesnej oferty

dydaktycznej i wysokiej jakości badań w zakresie

wybranych dyscyplin naukowych przez środowisko

akademickie kreujące i upowszechniające wiedzę

oraz nowe idee, otwarte na współpracę

międzynarodową i ekspercką.



Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach

NASZE ATUTY

❑ najstarsza i największa uczelnia 

ekonomiczna na Śląsku

❑ ponad 80 lat tradycji połączone z 

innowacyjnością to najwyższej jakości 

programy nauczania

❑ nowoczesna oferta i wykładowcy 

praktycy dzięki bliskiej współpracy z 

biznesem

❑ unikalne kierunki i specjalności 

prowadzone również w języku angielskim

❑ małe grupy, wysoki komfort studiowania i 

bliski kontakt z prowadzącymi zajęcia

❑ dostęp do Centrum Nowoczesnych 

Technologii Informatycznych oraz 

zasobów Centrum Informacji Naukowej i 

Biblioteki Akademickiej – jednej z 

najnowocześniejszych bibliotek 

hybrydowych w kraju



Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach

NASZE ATUTY

❑ najwyższy wskaźnik zatrudnialności

absolwentów wśród największych uczelni na

Śląsku

❑ absolwenci UE Katowice jednymi z najlepiej

zarabiających wśród uczelni wyższych na

Śląsku

❑ "kuźnia prezesów" – corocznym rankingu

"Rzeczpospolitej" - kształcimy prezesów

największych polskich firm

❑ absolwenci UE Katowice (studiów I i II stopnia

łącznie) średnio najszybciej podejmują

pierwszą pracę




