Kraków, 9 października 2020 r.

9 października w Collegium Godlewskiego UR odbyło się uroczyste zakończenie 1. edycji studiów podyplomowych MBA – Zarządzanie bankiem
spółdzielczym, połączone z wręczeniem
dyplomów. Spotkanie poprowadził kierownik Studium MBA – dr hab. inż.
Józef Kania, który na wstępie przywitał
wszystkich obecnych: JM dr. hab. inż.
Sylwestra Tabora, prof. UR – rektora
UR, byłego rektora – prof. Włodzimierza Sady, dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego – prof. Bogdana Kuliga, przedstawicieli członków konsorcjum, w ramach którego studia były
realizowane: dr. Piotra Sedlaka – dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym i Ireneusza
Kurczynę – wiceprezesa zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
a także dr. hab. inż. Andrzeja Krasnodębskiego, prof. UR – prodziekana
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, dr.
hab. inż. Tomasza Wojewodzica, prof.
UR – kierownika kierunku ekonomia na
WRE, prof. Wiesława Musiała – członka komisji egzaminacyjnej i kierownika
Katedry Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej oraz wszystkich wykładowców
i pozostałych gości.
Następnie głos zabrał rektor UR –
prof. Sylwester Tabor. Nie krył satysfakcji, że dwa lata temu udało mu się uruchomić elitarne studia MBA na Uniwersytecie
Rolniczym i że odniosły one niewątpliwy
sukces, o czym dobitnie świadczy zado-

Spotkanie poprowadził kierownik Studium MBA – dr hab. inż. Józef Kania

wolenie absolwentów pierwszej ich edycji.
Podziękował przy tym wszystkim, którzy
się do tego przyczynili, w pierwszej kolejności prof. Włodzimierzowi Sady – ówczesnemu rektorowi i inicjatorowi zorganizowania studiów. Wspominając szereg
rozmów, które doprowadziły do otwarcia
studium MBA, rektor Tabor zaakcentował udział Ireneusza Kurczyny – wiceprezesa zarządu Związku Rewizyjnego
Banków Spółdzielczych w Warszawie,
którego praktyczna wiedza pomogła wyznaczyć kierunki kształcenia MBA, oraz
specjalistów z Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, którzy w bardzo szerokim zakresie merytorycznym wsparli UR. Niełatwego zadania, jakim było opracowanie
programu studiów, podjął się i doskonale
je zrealizował dr hab. inż. Józef Kania.

Rektor podkreślił jego zaangażowanie
i profesjonalizm w kierowaniu Studium
MBA, nie zapomniał też o dr inż. Aleksandrze Płonce – nieocenionej sekretarz
Studium, której zdolności menadżerskie
i ogromny wkład pracy również przyczyniły się do sukcesu studiów. Rektor podziękował też Krajowemu Związkowi
Banków Spółdzielczych za objęcie studiów patronatem.
„W dzisiejszych czasach – mówił rektor – jedność banków spółdzielczych wydaje się być czymś, do czego powinniśmy
dążyć”. Okazję ku temu ma stwarzać
m.in. planowane przez Unię Europejską
przeznaczenie sporych środków finansowych na odnowienie spółdzielczości – co
w korespondencji z rektorem zapowiedział Janusz Wojciechowski, komisarz
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Uroczyste zakończenie 1. edycji studiów MBA
Zarządzanie bankiem spółdzielczym

z życia Uczelni
Dyplomy ukończenia studiów wręczył absolwentom JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR;
na zdjęciu: świadectwo odbiera Katarzyna Lalik – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze

UE ds. rolnictwa. Rektor sięgnął do historii, wspominając, że spółdzielczość
w Polsce świetnie niegdyś prosperowała,
aż do czasów transformacji ustrojowej,
kiedy to efekty jej rozwoju zostały w poważnym stopniu zniszczone. Teraz pojawia się szansa na jej odbudowę, w czym
szczególną rolę powinny odegrać banki
spółdzielcze.

Jak zwykle uśmiechnięci: dr inż. Aleksandra
Płonka – sekretarz i dr hab. inż. Józef Kania
– kierownik Studium MBA

Kolejnym mówcą był prof. Włodzimierz Sady, rektor UR w latach 2012–
2020, pomysłodawca utworzenia studiów
MBA, którego konsekwencja w działaniu
doprowadziła do ich uruchomienia. Magnificencja pogratulował organizatorom
i słuchaczom, wspomniał też o tradycjach
Uczelni w kształceniu w zakresie spółdzielczości.
Dyrektor KSB – dr Piotr Sedlak
zwrócił uwagę na odpowiedzialność absolwentów MBA nie tylko za wyniki swoich firm, ale też za zespół, za dobrostan
ludzi, z którymi pracują, i za otoczenie
biznesu, zwłaszcza w kontekście banków
spółdzielczych. Namawiał też do ciągłego poszukiwania wiedzy i do kontaktu
z Uczelnią, gdzie mogliby się podzielić
swoimi nowymi doświadczeniami z kolejną generacją studentów.
Ireneusz Kurczyna – wiceprezes
Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych podkreślił znaczenie w procesie
kształcenia MBA wiedzy wykładowców,
jak również ogromnej wiedzy poszczególnych uczestników. Jak stwierdził, na wymianie doświadczeń zyskują tu wszyscy,
a i sama Uczelnia wygrywa, bo tę zdobytą
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wiedzę może potem przekazywać swym
studentom. Pan prezes zwrócił też uwagę
na bardzo wysoki poziom prac dyplomowych.
Prof. Bogdan Kulig – dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, w którego strukturze działa Studium MBA,
pogratulował absolwentom uzyskanej
wiedzy, która jest tym cenniejsza, że – jak
usłyszał od nich samych – zdobywali ją
z radością. Pan dziekan przytoczył przy
tym słowa Księgi Mądrości: „Mądrość jest
wspaniała i niewiędnąca (...). Kto dla niej
wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich”.
List z podziękowaniami i gratulacjami przysłał wysoko ceniony wśród studentów i organizatorów studiów dr Bart
Tkaczyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, wykładowca MBA na UR
i wielu innych uczelniach całego świata.
W imieniu absolwentów głos zabrała prezes zarządu Banku Spółdzielczego
z Zatorze – Katarzyna Lalik. „Oprócz
wiedzy – mówiła – i zdobytych umiejętności kontakty interpersonalne były dla
mnie najważniejsze. Nasze przyjaźnie,
nasze kontakty, uśmiech, dobre słowo,
no i wzajemne wsparcie – to jest najwyższa wartość, jaką wynoszę z tych
studiów”. Kilka zdań wygłosił też Piotr
Draus (Krakowski Bank Spółdzielczy
w Krakowie), który podkreślił znaczenie w programie MBA łączenia praktyki i teorii, oraz Rafał Szopiński (Łącki
Bank Spółdzielczy), którego słowa mogą
być najlepszą reklamą UR-owego MBA:
„Nie bardzo czuję, że chcę skończyć te
studia. Zadowolony jestem, że odebrałem
dyplom, natomiast wolałbym, żeby to
trwało przynajmniej jeszcze dwa, trzy, jak
nie pięć lat”. (Na s. 38 prezentujemy jeszcze kilka opinii absolwentów o studiach
MBA).
Uroczystość zakończył wykład dr.
hab. Jakuba Piecucha, prof. UR, pt.
XXI-wieczne wyzwania integracji europejskiej.
Opracowanie: Jacek Okarmus

Studia podyplomowe MBA postrzegane są w praktyce gospodarczej za najwyższą formę wykształcenia menadżerów. Program studiów podyplomowych MBA został specjalnie przygotowany dla
menadżerów banków spółdzielczych i osób, które
zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze
w banku, a także członków rad nadzorczych.
CEL KSZTAŁCENIA
Celem programu studiów podyplomowych MBA jest
rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy wiedzy, umiejętności menadżerskich i kompetencji społecznych
prowadzących do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami,
realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz poprawy efektywności funkcjonowania banku.
PROGRAM NAUCZANIA
Program studiów podyplomowych MBA realizowany jest w 3 semestrach i obejmuje 6 modułów
tematycznych – łącznie 270 godzin:
• ekonomia w zarządzaniu bankami
• teoria i praktyka zarządzania organizacją (bankiem)

• marketing w zarządzaniu bankami
• zarządzanie finansami
• prawne aspekty zarządzania bankiem
• komunikacja w zarządzaniu bankiem
JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA
• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
PATRONAT
• Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Warszawie
PARTNERZY
• Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
• Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im.
Franciszka Stefczyka w Warszawie
WYKŁADOWCY
Wykładowcami w programie są znakomici specjaliści w dziedzinie nauk ekonomicznych (ekonomia,
finanse, nauki o zarządzaniu) – profesorowie
z uczelni krajowych i zagranicznych, tj. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Słowackiego Uniwersytetu
Rolniczego w Nitrze oraz eksperci Związku Rewizyj-

nego Banków Spółdzielczych w Warszawie, Energizers LLC – amerykańskiej firmy konsultingowej
(notowanej na światowej liście Top 500), a także
praktycy bankowi – specjalnie zaproszeni i wybrani przez uczestników studiów. Łącznie to około 30
wykładowców. Zajęcia prowadzone są po polsku
oraz po angielsku w tłumaczeniu na polski.
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW
i CERTYFIKAT
Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne,
testowe zaliczenie wszystkich modułów kształcenia, wykonanie pracy dyplomowej pod opieką
promotora oraz przedstawienie i obrona pracy.
Absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymują świadectwo sygnowane przez Uniwersytet
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych
MBA otrzymają prestiżowy amerykański certyfikat, tzw. Executive Education Certificate, z modułu prowadzonego przez spółkę Energizers LLC,
obejmujący zarządzanie zmianą, przywództwo
w instytucji bankowej oraz strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości zakończenia 1. edycji studiów MBA (2018–2020) na Uniwersytecie Rolniczym
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STUDIA PODYPLOMOWE MBA

z życia Uczelni
Dr inż. Monika Szafrańska

Przemysław Sporek

Ireneusz Kurczyna

Dr inż. Monika Szafrańska (Katedra
Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw,
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR):
Ukończenie studiów podyplomowych MBA
„Zarządzanie bankiem spółdzielczym” umożliwiło mi pogłębienie posiadanej wiedzy
w obszarze ekonomiki banku spółdzielczego, zarządzania finansami i współczesnego
marketingu bankowego. Zajęcia prowadzone
były przez wykładowców z uczelni krajowych
i zagranicznych oraz ekspertów ze wszystkich
grup instytucji tworzących system bankowy.
Realizowany program studiów to profesjonalne połączenie teorii i praktyki bankowej,
wykładów i wizyt studyjnych w bankach
spółdzielczych. Wizyty te były okazją do spotkania wysokiej klasy specjalistów pracujących
w sektorze bankowym oraz wymiany wiedzy
i doświadczeń. Niejednokrotnie umożliwiły
słuchaczom nawiązanie szerokich kontaktów
biznesowych o strategicznym znaczeniu dla
banków, którymi zarządzają, oraz rozwoju
indywidualnych karier zawodowych.

dzone były przez praktyków, specjalistów
w swoich dziedzinach i poza wiedzą przekazywali oni swoje doświadczenia zdobyte
w pracy zawodowej – rzecz bezcenną. Praktyką były ciągłe dyskusje i wymiana poglądów
w trakcie zajęć, co ogromnie ubogaca, bo można spojrzeć na dany problem oczami kogoś
innego i uczyć się odmiennego i nieraz dużo
lepszego podejścia. Najważniejsza na studiach
MBA jest możliwość swobodnej wymiany wiedzy i doświadczenia. Można powiedzieć, że
studia te tworzą unikalną przestrzeń do uczenia się od innych – zarówno wykładowców,
jak i uczestników. Przestrzeń ta tworzy też
niezwykłą więź między wszystkimi uczestnikami, po obu stronach tzw. katedry.
Zdecydowanie polecam te studia każdemu,
kto nie boi się rozmawiać i rewidować swój
obraz świata, uczyć się od innych. Jest jednak
jeden warunek: jako słuchacz musisz się otworzyć, bo zauważyłem, że im więcej dajesz, tym
więcej otrzymasz. Tak, są to studia prestiżowe,
bo ogromnie dużo wymagają i od słuchaczy,
i od wykładowców. MBA podnosi kompetencje
nie tylko w sferze merytorycznej, ale również
w obszarze kontaktów międzyludzkich, organizowania współpracy i współdziałania.

w Krakowie przyczyniły się do podniesienia
mojej wiedzy z zakresu zarządzania bankami spółdzielczymi. UR wraz z wykładowcami
z Krakowskiej Szkoły Biznesu oraz biegłymi
rewidentami ze Związku Rewizyjnego im.
F. Stefczyka wnieśli duży wkład naukowy,
podjęli się trudnego zadania połączenia teorii z praktyką. Również dzięki współpracy
z ENERGIZERS LLC reprezentowanej przez
dr. Barta Tkaczyka oraz z naukowcami ze
Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze studia MBA zawdzięczają swój wysoki
poziom merytoryczny.
Ukończenie studiów MBA dało mi możliwość zweryfikowania wiedzy zdobytej 30 lat
temu i ocenić zmiany, jakie zaszły w naukach
ekonomicznych, finansowych czy w zarządzaniu. W mojej pracy będę mógł wykorzystać metody badawcze, statystyczne, analizy
SWOT, instrumenty zarządzania strategicznego czy elementy zarządzania zespołem ludzkim. Wiedza ta pomogła mi zobaczyć zmiany zachodzące w Polsce i na świecie, poznać
punkt widzenia młodych ludzi, ich patrzenie
na świat i dostosować się do zmieniającego się
świata oraz zrozumieć potrzebę tych zmian.
Na koniec podkreślę, że warto uczyć się
wśród najlepszych na studiach takich jak MBA
na UR. Jest to w mojej opinii obowiązek każdego profesjonalisty, który ma ambicje zarządzać bankiem lub inną instytucją finansową
w sposób nowoczesny i elastyczny.

Przemysław Sporek (wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach):
Studia MBA spełniły moje oczekiwania.
Najważniejsze w tego rodzaju kształceniu,
poza wysokim poziomem merytorycznym
studiów, są kontakty międzyludzkie, które
są ogromną wartością dodaną w takiej formie zdobywania wiedzy. Zajęcia prowa-

Ireneusz Kurczyna (wiceprezes Krajowego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie):
Studia MBA na Uniwersytecie Rolniczym
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