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Europejska Wyższa Szkoła 
Biznesu 

Studia podyplomowe Master of 
Business Administration dla 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (MŚP).  

Studia dostępne w języku 
polskim.  

Praktyczna wiedza zgodna z 
logiką działania i rozwoju MŚP! 

mailto:studia.podyplomowe@euob.eu
http://www.euob.eu/


ADRESACI PROGRAMU 

 Właściciel lub sukcesor firmy działającej w sektorze MŚP 

 Menedżer średniego i wyższego szczebla zarządzania w firmie MŚP 

 Doradca z dziedziny zarządzania  

 Przedsiębiorca  

 Pełnomocnik ds. zarządzania przedsiębiorstwem 

 Samodzielny specjalista przewidziany/aspirujący do roli menedżerskiej 

 Kierownik projektu 

CELE PROGRAMU 

Głównym celem programu MBA dla MŚP jest dostarczenie pakietu praktycznej wiedzy i 

umiejętności niezbędnych dla każdego menedżera, który w sposób profesjonalny chciałby 

kierować firmą lub zespołem. 

OPIS PROGRAMU 

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę w gospodarce i uważane są za 

stymulatora jej rozwoju. Funkcjonowanie MŚP stanowi objaw zdrowej konkurencji oraz 

odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa sprzyjają 

wzrostowi gospodarczemu poprzez aktywizację procesów innowacyjnych oraz generują nowe 

miejsca pracy. Stworzenie i zarządzanie firmą nie jest jednak łatwe. Co roku jest rejestrowanych 

w Polsce średnio 330 000 działalności gospodarczych. Co roku 50% upada. W kolejnym roku 

następne 50% przestaje istnieć. Dlaczego tak się dzieje? Z badań wynika, że MŚP napotykają 

trzy podstawowe bariery rozwojowe: bariery rynkowe i otoczenia, problemy zarządzania 

wynikające z niewystarczającej wiedzy i umiejętności oraz bariery finansowe. Obecnie 

dodatkowym wyzwaniem dla sektora MŚP jest planowanie sukcesji w firmach rodzinnych, 

które stanowią większość małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiednio przeprowadzony 

proces sukcesji wymaga rozważnego, opartego na wiedzy i sprawdzonych rozwiązaniach, 

planowania w celu jak najlepszego zabezpieczenia interesów rodziny oraz przyszłości firmy. 

Programy MBA dostępne na rynku polskim pozwalają pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne 

przede wszystkim do radzenia sobie z problemami zarządzania w dużych przedsiębiorstwach. 

Skala problemów w dużych firmach jest zupełnie inna, chociaż ich aspekty merytoryczne mogą 

być zbliżone do wyzwań MŚP. Jednak MŚP mają własną logikę działania i rozwoju. I właśnie 

dla małych i średnich przedsiębiorstw jest skierowany ten unikalny program. 

Bogaty program oferowany na studiach podyplomowych MBA dla MŚP, prowadzony w oparciu 

o nowoczesne, aktywizujące słuchaczy formy dydaktyczne, obejmuje kluczowe obszary 

funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, mogące występować w tych obszarach 

wyzwania oraz daje gotowe do wykorzystania narzędzia do radzenia sobie z tymi wyzwaniami. 



KORZYŚCI PROGRAMU 

Prestiżowe studia  MBA to najbardziej prestiżowe i doceniane studia przez 

pracodawców 

Praktyczna wiedza i rozwój 

umiejętności  

Zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu z wieloletnim 

doświadczeniem zawodowym 

Dostosowanie do potrzeb firm 

sektora MŚP 

Program odzwierciedla aktualne potrzeby rozwojowe polskich 

firm, zwłaszcza małych i średnich. Kładzie nacisk na rozwój 

kompetencji menedżerskich i zdolności przywódczych  

Unikalne metody nauczania  Studia przypadków (m.in. z Harvard Business School) 

 Warsztaty 

 E-learning 

 Dostęp do elektronicznej bazy książek,  artykułów i 

case studies z całego świata 

 Coaching menedżerski 

Wymiana wiedzy i doświadczeń Studia w grupie ludzi o podobnych aspiracjach  zawodowych, 

pragnących rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności, z którymi 

wspólnie będziesz poznawać i rozwiązywać aktualne problemy 

biznesowe 

Praktyczne zaliczanie 

przedmiotów 

Prawie każdy przedmiot (kurs) kończy się projektem 

zespołowym w oparciu o rzeczywiste problemy zarządzania w 

firmach 

Wysoka jakość z dobrą ceną Najwyższa jakość nauczania, najwyższej klasy specjaliści za 

konkurencyjną cenę  

 

METODA SZKOLENIOWA 

Większość zajęć ma charakter warsztatowy, interaktywny. Zajęcia prowadzone są z 

wykorzystaniem m.in. analizy przypadków (case studies), ćwiczeń indywidualnych i 

zespołowych, gier interaktywnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, 

wymiany doświadczeń, interaktywnych wykładów oraz e-learningu.     

KOSZTY 

Wpisowe: 200 zł   

Opłata za studia: 

Wpłata jednorazowa całej kwoty do 15.03.2022  

Wpłata roczna do 15.03. każdego roku trwania programu 

Wpłaty kwartalne (7 rat); pierwsza rata do 15.03.2022 

17 000 zł 

2 x 8 750 zł (17 500 zł) 

7 x 2 600 zł (18 200 zł) 

Uwaga: Program wpisany do Bazy Usług Rozwojowych PARP – istnieje możliwość 

dofinansowania z EFS+ 



PROGRAM STUDIÓW 

Program studiów, zatwierdzony przez Senat EWSB, uwzględnia Krajowe Ramy Kwalifikacji 

oraz punkty ECTS 

Nazwa 

modułu 

 

Nazwa przedmiotu Liczba godzin dydaktycznych Liczba 

ECTS Zajęcia 

stacjonarne 

E-learning Razem 
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Przedsiębiorczość – tworzenie i rozwój 

MŚP 

8 3 11 2 

Prawne aspekty funkcjonowania MŚP 8 3 11 2 

Podatki i inne świadczenia MŚP 8 3 11 2 

Zarządzanie produktem i usługą w 

MŚP 

8 3 11 2 

Zarządzanie sprzedażą i obsługą 

klienta w MŚP 

16 6 22 4 

Zarządzanie marketingowe w MŚP 16 6 22 4 

Prawo pracy 16 6 22 4 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w 

MŚP 

16 6 22 4 

Zarządzanie finansami w MŚP. Źródła 

finansowania 

24 9 33 6 

Strategie marketingu w sieci 12 4 16 3 

Biznes plan 24 9 33 6 

Informatyczne systemy zarządzania 

dla MŚP 

16 6 22 4 

Rachunkowość w MŚP 24 9 33 6 

Zarządzanie strategiczne w MŚP 24 9 33 6 
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menedżerskich
1
 

16 8 24 5 

Komunikacja interpersonalna 16 6 22 4 

Negocjacje 16 6 22 4 

Efektywne przywództwo 16 6 22 4 

Zarządzanie czasem i skuteczne 

planowanie 

16 6 22 4 

Zarządzanie zmianą 16 6 22 4 

Business English 40 15 55 11 

Łączna liczba godzin i punktów ECTS 356 135 491 91 

 

 

                                                           
1
 Przedmiot ten obejmuje dodatkowo indywidualne spotkania on-line poświęcone planom rozwojowym 

uczestników 



ORGANIZACJA STUDIÓW I REKRUTACJA 

Czas trwania: 4 semestry (ok. 2 lat) w trybie zaocznym; zjazdy weekendowe (ok. 12 

zjazdów w roku); e-learning pomiędzy zjazdami 

Rozpoczęcie kolejnej edycji: październik 2022  

Język wykładowy: polski (możliwość prowadzenia niektórych przedmiotów w jęz. angielskim 

za zgodą studentów) 

Liczba godzin: 356 godzin stacjonarny plus 135 godzin e-learningowych, razem 491 godzin 

dydaktycznych  

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w organizacji studiów 

Warunki przyjęcia:  

 Ukończenie studiów wyższych (co najmniej licencjackich) 

 Minimum 3 lata pracy w firmie na stanowisku samodzielnym 

 Złożenie wymaganych przez EWSB dokumentów: wniosek o przyjęcie na studia, 

oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zdjęcie legitymacyjne  

 Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 

 Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu – dowód opłaty za studia, całkowitej, rocznej lub 

kwartalnej 

 Przyjęcia następują wg kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania puli miejsc 

Składanie dokumentów: 

Wypełniony formularz aplikacyjny wraz z załącznikami może być złożony: 

 Drogą elektroniczna na adres mailowy: studia.podyplomowe@euob.eu   

 Osobiście w siedzibie uczelni: Al. Solidarności 117, Warszawa, pok. 309 

 Tradycyjną pocztą na adres: Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa  

Warunki ukończenia studiów: 

 Wniesienie obowiązkowych opłat 

 Zaliczenie wszystkich przedmiotów programu  

 Obrona projektu dyplomowego 

Po spełnieniu wszystkich warunków ukończenia studiów Absolwent otrzymuje 

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie MBA dla MŚP, 

zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Dodatkowo wydawany jest dyplom Master of Business Administration w języku angielskim.    
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