
MBA vs Management™
Jak stać się lepszym liderem i przenieść 

organizację na wyższy poziom?

TRADYCJA vs NOWOCZESNOŚĆ

Studia MBA Program rozwoju 
MANAGEMENTTM

Jak wpłyną na Twoją karierę?

A Ty jakie wybierasz podejście do rozwoju menedżerskiego?

A Ty jakie efekty chciałbyś uzyskać?

A Ty w jaki sposób wolisz zdobywać wiedzę?

ODPOWIEDZ SOBIE SAM: 
w co wolałbyś zainwestować swój czas?

Znajdź swój najlepszy program 
rozwoju menedżerskiego!

TEORETYCZNE PODEJŚCIE 
DO ZARZĄDZANIA

•  przeważnie sztywny 
program bez możliwości
modyfikacji zajęć

•   poszczególnych przed-
miotów naucza się osobno,
w oderwaniu od siebie

•   brak kompleksowego 
spojrzenia na firmę

Ogólny przegląd teorii 
i idei z zakresu głównych 
obszarów zarządzania. 
Wykłady prowadzone  
zazwyczaj przez akademików.

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE 
DO BIZNESU

•  liczne quizy, gry
i symulacje biznesowe

•  dostęp do najnowszych
idei z zakresu zarządzania

•  ponad 50 narzędzi
wdrożenia w postaci
formatek, schematów,
arkuszy

•  największa baza 
studiów przypadków
z Polski i ze świata

Sesje warsztatowe pro-
wadzone przez praktyków 
biznesu z wieloletnim 
doświadczeniem. Nowa 
wiedzę i umiejętności zdoby-
wasz w praktycznej formule.

Bardzo zróżnicowany poziom 
studiów MBA. W Polsce 
nadal istnieją programy, 
które nie spełniają dobrych 
międzynarodowych 
standardów!

GWARANCJA  JAKOŚCI!

Wybierz studia MBA, jeśli zależy Ci przede 
wszystkim na uporządkowaniu teoretycznej 

wiedzy dotyczącej zarządzania.

ŹRÓDŁA: 
► raport Efekty biznesowe po programie Management™ – październik 2017
► MBA Portal 
► https://www.inc.com/laura-montini/infographic/the-roi-of-an-mba.html
► Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
► badanie Ceny studiów MBA
► badanie Kandydat 2012

studia MBA Management™

ABSOLWENCI

43% absolwentów studiów MBA pozytywnie 
ocenia swoje szanse na awans zawodowy

91,2% zadowolonych uczestników 

Wybierz Management™, jeśli zależy Ci 
na udoskonaleniu i uzupełnieniu kluczowych 

umiejętności menedżerskich. 

CECHY WSPÓLNE

Rozwijasz sieć 
swoich kontaktów

Dołączasz do 
elitarnej społeczności 

absolwentów

Poszerzasz wiedzę 
i horyzonty 
biznesowe

Wyższe notowania 
na rynku pracy 

ZAROBKI

tyle wynosi mediana wynagrodzeń 
osób z certyfikatem MBA

absolwentów Managementu™ 
uzyskało wzrost zarobków

11 600 zł 40,4%

CIEKAWOSTKI

tyle polskich szkół MBA znalazło się 
w pierwszej setce rankingu szkół 

biznesowych „Financial Time”, uznawanym 
za Global MBA Ranking 2017

uczestników programu Management™ 
zauważyło, że nowo poznane 
narzędzia i wiedza pozwoliły 

im zwiększyć skuteczność organizacji

0 77,2%

AKTUALNOŚĆ WIEDZY

tyle zdaniem ekspertów wynosi 
średnia długość życia jednego 

specjalistycznego programu MBA 

każda edycja Managementu™ jest 
aktualizowana pod kątem bieżących 

wyzwań menedżerskich i wzbogacana 
o nowe studia przypadków

11–13 lat co rok

CZAS REALIZACJI

 po 32 godziny miesięcznie – tyle trwają 
tradycyjne studia MBA. Zajęcia w wymiarze 

ośmiogodzinnym są organizowane 
co drugi weekend w sobotę i niedzielę.

Dla wielu osób formuła studiów MBA jest 
męcząca. Realizacja programu często wiąże 
się z brakiem czasu dla rodziny, przyjaciół 

czy na realizację pasji.

 po 12 godzin miesięcznie – tyle zajmuje 
realizacja programu Management™. Zajęcia 

organizowane są w 12 dwudniowych sesjach, 
które odbywają się w cyklach środa-czwartek 

lub piątek–sobota.
Program można łączyć z pracą zawodową, 
a aż 79% absolwentów uważa, że formuła 

zajęć nie jest trudna do pogodzenia 
z bieżącymi obowiązkami.

24 miesiące 12 miesięcy

REZULTATY

Dyplom MBA jest uznawany na całym świecie. 
Czy chcesz pracować za granicą?  

MBA podnosi kompetencje menedżerów 
poszerzając ich wiedzę z zakresu zarządzania, 

finansów czy strategii. Nie zawsze 
przekłada się to na wyższe wynagrodzenie 

bądź awans w Polsce.

Absolwenci zauważyli szczególny wzrost 
efektywności w obszarach:

3 1 2

1. działania strategiczne 77,2%
2. zarządzanie zespołem,

realizacja celów 71,9%
3. Komunikacja 70,2%

NOWA GENERACJA PROGRAMÓW ROZWOJU

PRAKTYCZNA ALTERNATYWA DLA PROGRAMÓW TYPU MBA

Management™GENERAL MANAGEMENT PROGRAM

Uznany program rozwoju menedżerów praktyków, 

który gwarantuje znaczne zwiększenie efektywności 

zarządzanych przez nich firm 

GENERAL

management.ican.pl

    
IC A N TOTA LL E A DE R SH I P ™

KOSZTY 

nawet tyle możesz zapłacić za studia MBA 
w Polsce, przy czym nie masz pewności, 
że jakość zajęć będzie satysfakcjonująca. 

Obecnie w Polsce oferowanych jest 
ponad 70 różnych studiów MBA o bardzo 

zróżnicowanym poziomie. 

wynosi całkowity koszt programu rozwoju 
obejmujący dostęp do modułów ICAN 

Business Advisor™, i cyfrowych zasobów 
ICAN Institute  

(m.in. treści z „ICAN Management Review” 
i „MIT Sloan Management Review Polska”).

ponad 80 000 zł 32 341,32 zł

GWARANCJA JAKOŚCI:  PEWNOŚĆ KORZYŚCI + ZERO RYZYKA

management.ican.pl

https://www.inc.com/laura-montini/infographic/the-roi-of-an-mba.html



