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   EXECUTIVE MBA  
   DEKARBONIZACJA I ZRÓWNOWAŻONY BIZNES

NAZWA PROGRAMU: Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes

POZIOM: 7

DZIEDZINY: Nauki społeczne

DYSCYPLINA:
nauki o zarządzaniu i jakości (50%), ekonomia i finanse (40%),  
nauki o komunikacji społecznej i mediach (10%)

FORMA STUDIÓW: studia podyplomowe (stacjonarne/hybrydowe/online)

LICZBA SEMESTRÓW: 3

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 60

LICZBA GODZIN:  500

JĘZYK: polski/angielski

KIEROWNIK PROGRAMU::  
dr Aneta Szymańska, prof. WAB
aneta.szymanska@wab.edu.pl 



   CEL
   PROGRAMU

Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes to 3-semestralny (18 miesięcy), niestacjonarny 
program studiów podyplomowych skierowany do menedżerów z ponad 5-letnim doświadczeniem biznesowym. 
Ten innowacyjny program odzwierciedla złożoność procesu podejmowania decyzji strategicznych i pozwala 
zdefiniować zarówno szanse jak i zagrożenia związane z wdrażaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju  
w organizacji biznesowej.

Aby osiągnąć poziom zerowego wpływu na środowisko naturalne, musimy być mądrzejsi, bardziej wizjonerscy, 
bardziej zdecydowani i bardziej skłonni do współpracy niż kiedykolwiek wcześniej. Potrzebujemy nowych metod 
i narzędzi oraz innego myślenia o zrównoważonym rozwoju. Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony 
Biznes pomoże przyszłym i obecnym liderom biznesowym w zdobyciu najnowszej wiedzy i poznaniu najlepszych 
praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, co przełoży się na trwałą przewagą konkurencyjną ich firm, a także 
pozytywnie wpłynie na społeczeństwo i środowisko naturalne.



   UZASADNIENIE CELOWOŚCI PROGRAMU     
   (ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU NA ABSOLWENTÓW)

Zrównoważony rozwój to jedno z największych wyzwań współczesnego biznesu. Zarówno zmiany klimatyczne, jak  
i ogromne nierówności społeczne generują liczne zagrożenia, ale także szanse. Sukces będzie zależał od tego, jak firmy 
poradzą sobie z tymi wyzwaniami i dostosują się do potrzeb społeczeństwa i środowiska naturalnego. Celem programu 
Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes jest przygotowanie liderów biznesu do wyzwań społecznych  
i środowiskowych oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do przewodzenia zrównoważonej transformacji biznesu 
i budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego 
rozwoju.

   SYLWETKA 
   ABSOLWENTA

Absolwentów studiów Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes wyróżniać będzie praktyczna wiedza  
i umiejętności zdobyte podczas innowacyjnych i interaktywnych wykładów, warsztatów i projektów. Otrzymają konkretne 
narzędzia niezbędne do budowania silnych marek osobistych i eksperckich w zrównoważonym zarządzaniu biznesem 
w różnych branżach. Dzięki temu nasi absolwenci znacznie zwiększą swoje szanse na awans, wyższe wynagrodzenie  
i odkryją nowe możliwości rozwoju zawodowego.
Dodatkowo absolwenci Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes spełniają kryterium wykształcenia 
wymagane do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 
16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)).

   MOŻLIWOŚCI
   ZATRUDNIENIA

• Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
• Najwyższa kadra zarządzająca w firmach i organizacjach o bardzo zróżnicowanej strukturze, zasięgu działania i branży
• Członkowie zarządu i rad nadzorczych spółek handlowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa
• Przedsiębiorcy i twórcy startupów.
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EMBA
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   EFEKTY
   UCZENIA SIĘ

SYMBOL EFEKTU 
UCZENIA SIĘ 

(KIERUNKOWEGO)*

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE KOD 
EFEKTU 

PRK1TREŚĆ EFEKTU UCZENIA SIĘ (KIERUNKOWEGO)

M-K7 - W01

Absolwent zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, wybrane fakty i zjawisk 
z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów oraz komunikacji, a także 
teorie i koncepcje wyjaśniające złożone zależności między nimi, a tym 
samym posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu zarządzania 
i zarządzania zrównoważonym rozwojem, również w środowisku 
międzynarodowym. 

P7S_WG

M-K7 - W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu organizacje i ich 
interesariuszy, kontekst zewnętrzny, w którym działają i są zarządzane 
w długoterminowej perspektywie. Ponadto absolwent ma pogłębioną 
wiedzę na temat ekonomicznych, prawnych, etycznych, społeczno-
kulturowych i innych uwarunkowań działalności zawodowej związanej  
z zarządzaniem zrównoważonym biznesem.

P7S_WK

M-K7 - W03

Absolwent zna rozumie pojęcie przywództwa poprzez zarządzanie 
strategiczne, a także zna i rozumie ogólne zasady budowania i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej) 
w zakresie biznesu korporacyjnego oraz małych i średnich firm.

P7S_WK

1Z rozporządzenia MNiSW w sprawie PRK



SYMBOL EFEKTU 
UCZENIA SIĘ 

(KIERUNKOWEGO)*

UMIEJĘTNOŚCI KOD 
EFEKTU 

PRK1TREŚĆ EFEKTU UCZENIA SIĘ (KIERUNKOWEGO)

M-K7-U01

Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę oraz wcześniejsze 
doświadczenia zawodowe i wyniki zaawansowanych badań, w odniesieniu 
do dynamicznych i złożonych sytuacji biznesowych, w tym w zakresie 
koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

P7S_UW

M-K7-U02
Absolwent ma dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, w tym 
umiejętność skutecznego komunikowania się z szeroką gamą odbiorców 
oraz interakcji z grupami i osobami na wszystkich poziomach.

P7S_UK

M-K7-U03

Absolwent jest w stanie zastosować umiejętności zarządzania 
strategicznego na wyższym poziomie w zmieniających się środowiskach 
biznesowych oraz przekształcać organizacje w sposób zrównoważony 
poprzez strategiczne przywództwo i systematyczne podejście.

P7S_UO

M-K7-U04
Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie 
się przez całe życie i ukierunkować innych w zakresie studiowania 
zarządzania biznesem oraz zrównoważonym rozwojem biznesu. 

P7S_UU



SYMBOL EFEKTU 
UCZENIA SIĘ 

(KIERUNKOWEGO)*

KOMPETENCJE SPOŁECZNE KOD 
EFEKTU 

PRK1TREŚĆ EFEKTU UCZENIA SIĘ (KIERUNKOWEGO)

M-K7-K01
Absolwent potrafi dokonać krytycznej oceny własnej wiedzy i otrzymanych 
treści w obszarach związanych z zarzadzaniem strategicznym  
i zrównoważonym rozwojem biznesu.

P7S_KK

M-K7_K02
Absolwent jest gotowy myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz  
w ramach przedsiębiorczości społecznej. 

P7S_KO

M-K7-K03

Absolwent jest gotowy odpowiedzialnie pełnić funkcje zawodowe,  
z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym 
rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu oraz 
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej i działania na rzecz 
przestrzegania tych zasad.

P7S_KR



NAZWA PRZEDMIOTU ECTS

ZAJĘCIA 
ORGANIZOWANE 

PRZEZ 
UCZELNIĘ

INDYWIDUALNA 
PRACA  

STUDENTA 
ZWIĄZANA 

Z ZAJĘCIAMI

CAŁKOWITA 
LICZBA 
GODZIN 
PRACY 

STUDENTA

FORMA 
ZALICZENIA

(EP, EU, 
ZI, ZG)

SEMESTR 1

Moduł wprowadzający 1 10 15 25 ZI

Globalne środowisko biznesowe  
a zrównoważony rozwój

4 30 (15+15P) 70 100 EP

Zrównoważony rozwój w teorii  
i praktyce

4 30 (15+15P) 70 100 ZG

Przywództwo w zrównoważonej  
transformacji biznesu

4 30 (15+15P) 70 100 ZI

Budowanie marki lidera 3 30 (15+15P) 45 75 ZI

Projekt doradczy: Zrównoważony  
rozwój przedsiębiorstwa

4 40 (20+20P) 60 100 ZG

SEMESTR 2

Zmiana klimatu: polityka i szanse 4 30 (15+15P) 70 100 EP

Strategia środowiskowa biznesu 4 30 (15+15P) 70 100 ZG

Strategia społeczna biznesu 4 30 (15+15P) 70 100 ZG

Zrównoważone finanse przedsiębiorstw 
a zarządzanie ryzykiem

4 30 (15+15P) 70 100 ZI

Przedmiot do wyboru: Strategie  
zrównoważonego rozwoju 
lub Międzynarodowa wizyta studyjna

4 40 (20+20P) 60 100 ZG

SEMESTR 3

Wskaźniki i pomiar ESG 4 30 (15+15P) 70 100 EP

Zrównoważony rozwój a wartość  
przedsiębiorstwa

4 30 (15+15P) 70 100 ZG

Raportowanie i komunikacja  
zrównoważonego rozwoju biznesu

4 30 (15+15P) 70 100 ZG

Przedmiot do wyboru:
Nowe technologie dla zrównoważonego 
rozwoju lub Tworzenie zrównoważonych  
przedsiębiorstw i startupów

4 30 (15+15P) 70 100 ZI

Projekt końcowy 4 50 (10+40P) 50 100 ZG+EU

  STRUKTURA 
  PROGRAMU



KONTAKT:

dr Aneta Szymańska, prof. WAB

     aneta.szymanska@wab.edu.pl 


