


   DODATKOWE KORZYŚCI  
   DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW EMBA

MIĘDZYNARODOWA WIZYTA STUDYJNA  
W SZKOLE BIZNESU W LOZANNIE

W ramach Programu zorganizowany zostanie 4-dniowy wyjazd do BUSINESS SCHOOL LAUSANNE w Szwajcarii, 
podczas którego studenci wezmą udział w specjalistycznych kursach prowadzonych przez dwóch cenionych na 
świecie ekspertów w dziedzinie Zrównoważonego Rozwoju:

Implementing Sustainability Strategy | Professor Margaret Flaherty
 
CELE:
Istnieje wiele wnikliwych teorii i pomocnych narzędzi, które mają nas prowadzić w opracowywaniu i wdrażaniu strategii 
zrównoważonego rozwoju; ale w realnych warunkach wdrażanie strategii może okazać się bardzo złożone i problematyczne. 
Kurs ten ma na celu wzbogacenie naszego zrozumienia procesu wdrażania strategii ESG, poprzez wgląd w dynamikę 
rzeczywistych studiów przypadków. Kurs BSL w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju pomoże przygotować 
uczestników na przyszłość, dając im solidne podstawy i możliwość zgłębiania wiedzy dotyczącej takich zagadnień, jak:

• Teorie i koncepcje wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju oraz jak rozwijają się one w realnym życiu
• Etapy cyklu wdrażania strategii ESG
• Narzędzia do budowania i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w firmach
• Znaczenie wspierania innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie - od produktów do systemów
• Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki pośredniczące we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju
• Personalne podejście do wdrażania
• 360-stopniowa perspektywa różnych funkcji w firmie, realizowanych ról i obowiązków związanych ze zrównoważonym 

rozwojem
• Wymagane umiejętności i kompetencje unikalne dla tej dziedziny
• Analiza różnych sektorów przemysłu w kontekście wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i wynikających 

z tego różnorodnych sposobów wdrażania strategii
• Praca z praktycznymi i taktycznymi narzędziami biznesowymi, które pomagają tworzyć realne rozwiązania biznesowe.
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Creating Sustainable Value | Supply Chain Focus | Prof. Dr. Joerg S. Hofstetter 
 
CELE:
Kurs ten będzie koncentrował się na rozwijaniu umiejętności studentów dotyczących odkrywania różnorodnych 
i złożonych możliwości biznesowych, które są obecnie ukryte za głównym nurtem skupiającym się na bezpośrednich 
dostawcach, bezpośrednich klientach, wydatkach na zakupy i przychodach ze sprzedaży. Odpowiadając na nasilające 
się wyzwania w gospodarkach, społeczeństwach i środowisku naturalnym na całym świecie, a także na pojawienie się 
udanych rewolucyjnych modeli biznesowych, kurs koncentruje się zarówno na globalnych łańcuchach wartości, jak i na 
współtworzeniu wartości w tworzeniu i korzystaniu z dóbr i usług. 
Tematy poruszane w ramach kursu to: 

• Globalne łańcuchy wartości, ich uczestnicy i zasady współpracy
• Od łańcuchów dostaw do łańcuchów wartości: dążenie do wartości, jakości, odporności, innowacji i odpowiedzialności
• Łańcuchy wartości jako innowacja i podstawowa kompetencja
• Zrównoważony rozwój w łańcuchach wartości dla gospodarki cyrkularnej
• Relacje w łańcuchu wartości: od zarządzania dostawcami / klientami do współtworzenia wartości
• Relacje z interesariuszami i logika usługowa w ekonomii behawioralnej

Business School Lausanne to wiodąca szkoła biznesu zlokalizowana w Szwajcarii, założona w 1987 roku, oferująca 
programy licencjackie, magisterskie i MBA. Czytaj więcej tutaj: https://www.bsl-lausanne.ch

KURS ONLINE DOTYCZĄCY ZRÓWNOWAŻONYCH FINANSÓW 
PROWADZONY PRZEZ UNIWERSYTET W CAMBRIDGE

Uczestnicy studiów EMBA będą mieli dostęp do 8-tygodniowego kursu „SUSTAINABLE FINANCE” oferowanego 
przez Cambridge Institute for Sustainability Leadership (6-8 godzin samodzielnej nauki tygodniowo, całkowicie 
online). Kurs ma na celu umożliwienie jego uczestnikom dogłębnego zrozumienia presji, z jakimi boryka się 
obecny system finansowy oraz dostarczenie wiedzy, w jaki sposób strategie zrównoważonego finansowania 
mogą stworzyć długoterminową wartość dla biznesu, społeczeństwa i środowiska.

O KURSIE:
 
Kurs online pt. „Sustainable Finance” oferowany przez University of Cambridge oferuje wgląd w rolę finansów w tworzeniu 
bardziej zrównoważonej i odpornej gospodarki światowej. W ciągu ośmiu tygodni poznasz presje i trendy wpływające 
na obecny system finansowy i zbadasz strategiczne implikacje biznesowe tych wyzwań społecznych i środowiskowych. 
Odkryjesz również, jak zrównoważone finanse mogą otworzyć nowe ekscytujące możliwości i strategicznie napędzać 
długoterminowe zyski biznesowe.



Globalne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem - w tym zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów 
naturalnych i rosnące nierówności - wpływają na środowisko biznesowe w sposób, który stwarza zarówno ryzyko, jak  
i możliwości dla sektora finansowego. Kurs online Sustainable Finance prowadzony przez University of Cambridge Institute 
for Sustainability Leadership (CISL) oferuje narzędzia potrzebne do zajęcia się tymi zmianami i skorzystania z nich.  
W ciągu ośmiu tygodni zdobędziesz wiedzę na temat funkcjonowania obecnego systemu finansowego, presji społecznych 
i środowiskowych, którym musi stawić czoła, oraz tego, jak można go przekształcić, aby stworzyć lepszą wartość dla 
społeczeństwa i Twojej organizacji. Dzięki wskazówkom ekspertów z wydziału CISL, rozwiniesz zdolność do kierowania 
sukcesem finansowym swojej organizacji poprzez zrównoważone podejście i inicjatywy, takie jak integracja środowiska 
naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG), odpowiedzialne inwestowanie i postępowanie sprawdzające. 
Odkryjesz również nowe perspektywy na temat tego, jak firmy, banki i ubezpieczyciele przekształcają inwestycje w kierunku 
bardziej zrównoważonych modeli biznesowych, aby obniżyć ryzyko i uchwycić możliwości długoterminowego wzrostu. 
Poznasz namacalne, realne modele, które mogą przynieść pozytywne długoterminowe zyski dla Twojej firmy, klientów  
i społeczeństwa.

W ciągu ośmiu tygodni zrozumiesz dogłębnie krytyczną rolę, jaką system finansowy ma do odegrania w tworzeniu 
zrównoważonej gospodarki światowej. Po pierwsze, zdobędziesz wiedzę dotyczą tego, jak działa obecny system finansowy, 
presji i trendów, które wpływają na niego, oraz przepływu kapitału. Następnie poznasz strategie zrównoważonego 
finansowania, zbadasz relację między ryzykiem a zwrotem z inwestycji oraz dowiesz się o kluczowych atrybutach 
stanowiących podstawę udanych inicjatyw w zakresie zrównoważonego finansowania. Zbadasz również rolę, jaką sektor 
publiczny ma do odegrania w zrównoważonym finansowaniu, przeanalizujesz przełomowe megatrendy i innowacje 
wymagane do radzenia sobie z nimi, a także opracujesz praktyczny plan działania w celu promowania zrównoważonego 
finansowania w swojej sferze wpływów. Wreszcie, zdobędziesz rozszerzony zestaw umiejętności i kompetencji dotyczących 
systemów, strategicznego i długoterminowego myślenia, a także rozwiązywania złożonych problemów w zespołach, 
organizacjach i szerszym systemie finansowym.

   ZDOBĄDŹ CENNE
   I ISTOTNE UMIEJĘTNOŚCI:

• WGLĄD W WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, PRZED KTÓRYMI STOJĄ SYSTEMY  
BIZNESOWE I FINANSOWE

• ZROZUMIENIE, W JAKI SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZMIENIA SYSTEMY FINANSOWE,  
ABY PRZYNIEŚĆ KORZYŚCI SPOŁECZEŃSTWU I BIZNESOWI

• NARZĘDZIA I RAMY POZWALAJĄCE REAGOWAĆ NA RYZYKO FINANSOWE ZWIĄZANE Z KWESTIAMI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

• UMIEJĘTNOŚĆ WPŁYWANIA NA SUKCES SWOJEJ ORGANIZACJI POPRZEZ WDRAŻANIE STRATEGII 
ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA

• OSOBISTY PLAN DZIAŁANIA W CELU WDROŻENIA PODEJŚCIA DO ZRÓWNOWAŻONYCH FINANSÓW  
W SWOJEJ SFERZE WPŁYWÓW
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