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STUDIA MENEDŻERSKIE
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Oparty na programie MBA GFKM – jednym z najdłużej oferowanych programów
MBA w Polsce, prowadzonym od 1991 r.
Dyplom uznawany na całym świecie
Walidowany przez znaną europejską szkołę biznesu

Gdańsk, maj 2012

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański,
we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management,
jako instytucją walidującą, zapraszają do udziału
w specjalnej I edycji programu

STUDIA MENEDŻERSKIE

MBA
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
DLA BRANŻY MEDYCZNEJ
C echy w yr óż niające St udia Menedż er skie MB A
dla Br anż y Medycz nej
1.

Program studiów dostosowany do potrzeb menedżerów średnich
i wyższych szczebli zarządzania w branży medycznej. Zawiera sesje
poświęcone w całości zarządzaniu. Pozostałe sesje nawiązują do
funkcjonowania branży medycznej

2.

Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based
Learning – warsztatu partycypacyjnego), uznanej za najskuteczniejszą
dla rozwijania kompetencji menedżerskich i kierowniczych.

3.

Obszerne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie zarządzania.

4.

Wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami
doświadczenie firmowe i biznesowe.

5.

Silna motywacja do uczenia się rozwoju w gronie wyróżniających się
menedżerów z branży medycznej.

6.

„Efekt sieci” - możliwość nawiązania i wzmocnienia relacji pomiędzy
kluczowymi osobami z branży.

7.

Program realizowany przez GFKM od 20 lat. Uznawany za jeden
z najbardziej praktycznych w Polsce.

posiadającymi

cenne
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STUDIA MENEDŻERSKIE MBA
DLA BRANŻY MEDYCZNEJ
1. Program trwa 24 miesiące
– październik 2012 r.

(4

semestry).

Rozpoczęcie

studiów

2. Program przeznaczony dla kadry menedżerskiej
3. Grupa uczestników 20-35 osób.
4. Akredytacja programu przez uczelnię zagraniczną IAE Graduate School of
Management działającą w strukturze Uniwersytetu Aix-Marseille im. Paula
Cezane’a – najstarszą państwową szkołą biznesu we Francji
o międzynarodowym charakterze. IAE należy do najlepszych szkół biznesu
w Europie, czego potwierdzeniem jest posiadanie europejskiej akredytacji
EQUIS.
5. Podstawą przyjęcia na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjne, której
termin uzgodniony zostaje z chwilą otrzymania kompletu dokument ów
(w tym kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych) złożonych przez
kandydata.
6. Zajęcia prowadzone w języku polskim.
7. Uczestnicy programu otrzymują:

możliwość udziału we wszystkich zajęciach programowych i spotkaniach
integracyjnych,

konsultacje międzysesyjne z wykładowcami,






opiekę nad pracami dyplomowymi,

pełen zestaw niezbędnych podręczników i materiałów dydaktycznych,
stałe wsparcie we wszystkich kwestiach merytorycznych
i organizacyjnych,
obiad, kawę i napoje w trakcie sesji szkoleniowych.

8. Praca dyplomowa ma wartość praktyczną dla słuchaczy i ich firm - dotyczy
aktualnych zagadnień firmowych.
9. Po pomyślnym ukończeniu studiów słuchacze otrzymają dyplom MB A
podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

Gdańską Fundację Kształcenia Menedżer ów,

Uniwersytet Gdański,

IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management
10. Opłata za udział w programie: 7 900,00 złotych plus VAT za semestr.
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KONTAKT W SPRAWIE STUDIÓW MBA
DLA BRANŻY MEDYCZNEJ
Prof. Wojciech Rybowski
Prezes Zarządu GFKM
tel. (58) 558 58 58 w. 321
e-mail: h.sobierajska@gfkm.pl

Adam Ubertowski
Dyrektor Programu MBA
tel. (58) 558 58 58 w. 385
tel. kom. 602 362 729
e-mail: a.ubertowski@gfkm.pl
Halina Frątczak
Koordynator Programu MBA
tel. (58) 558 58 58 w. 310
tel. kom. 0600 095 672
e-mail: h.fratczak@gfkm.pl

Bardzo prosimy o zgłoszenia do 30 września 2012 r.
na stronie
http://www.gfkm.pl/programy/mba-medyczny/form
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