Zarządzenie nr 53/St.Pod./2017
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie:

powołania
na
Wydziale
Gospodarki
Międzynarodowej
Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych o nazwie „Program Executive
Master of Business Administration Poznań-Atlanta”

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U.
z 2016 roku, poz. 1842 z późn. zm.) w związku z § 6 i 7 Regulaminu studiów podyplomowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powołuję na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej
STUDIA PODYPLOMOWE
„PROGRAM EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION POZNAŃ-ATLANTA”
(dwudziesta trzecia edycja)

§1
Głównym celem dwudziestej trzeciej edycji Studiów Podyplomowych „Program Executive MBA
Poznań-Atlanta”, zwanych dalej Programem, jest rozwijanie i integrowanie wiedzy i umiejętności
menedżerskich słuchaczy w zakresie:
1) umiejętności analitycznych w procesie podejmowania decyzji uwzględniając lokalny, globalny,
etyczny i kulturowy wymiar biznesu;
2) umiejętności w zakresie mierzenia i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz doskonalenia
działania przedsiębiorstwa w wymiarze międzynarodowym;
3) umiejętności międzypersonalnych niezbędnych w procesie tworzenia grup i pracy grupowej oraz
będących podstawą rozwoju umiejętności przywódczych;
4) umiejętności przywódczych niezbędnych w procesie zarządzania zmianą oraz wywierania
wpływu na innych.
§2
1.
2.

Funkcję kierownika Programu na czas trwania dwudziestej trzeciej edycji powierzam Pani
dr Annie Matysek-Jędrych.
W zastępstwie kierownika Programu, w razie potrzeby (dłuższej nieobecności albo niemożności
wykonywania obowiązków przez kierownika z innych powodów) działać będzie Pani dr Katarzyna
Mroczek-Dąbrowska.
§3

Program jest przeznaczony dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych
posiadających, co najmniej sześcioletnią praktykę zawodową na stanowisku średnim lub wyższym
menedżerskim i doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Z uwagi na to, iż zajęcia będą odbywać się
w języku polskim i angielskim, wymagana jest również biegła znajomość języka angielskiego.

§4
1.
2.

Dwudziesta trzecia edycja Programu trwa cztery semestry i obejmuje okres od października
2017 roku do września 2019 roku.
Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów
organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
§5

1.
2.

Program kończy się przygotowaniem pracy podyplomowej w formie projektu menedżerskiego
i zdaniem egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.
Absolwenci Programu uzyskają wspólny certyfikat Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie oraz świadectwo ukończenia Studiów
Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
§6

1.
2.

3.

Opłata za uczestnictwo w dwudziestej trzeciej edycji Programu wynosi 45000 zł od osoby
i jest płatna do dnia 30 października 2017 roku.
Istnieje możliwość uiszczenia wyżej określonej opłaty za Program w czterech równych ratach
po 11250 zł każda, przy czym pierwsza rata jest płatna do dnia 30 października 2017 roku, druga
rata jest płatna do dnia 31 stycznia 2018 roku, trzecia rata jest płatna do dnia 30 października
2018 roku, a czwarta rata jest płatna do dnia 31 stycznia 2019 roku.
O wysokości wymaganej opłaty za Program i terminie jej uiszczenia kierownik Programu
informuje słuchacza w zawiadomieniu o przyjęciu na Program.
§7

Program działa na podstawie postanowień Umowy dotyczącej międzynarodowej wymiany
edukacyjnej pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i The J. Mack Robinson College of
Business Georgia State University, Atlanta Georgia, USA z dnia 19 kwietnia 1995 roku,
wraz z aneksami: z dnia 17 stycznia 2007 roku, z dnia 3 stycznia 2012 i 5 marca 2014 roku
oraz
przepisów
zawartych
w
Regulaminie
studiów
podyplomowych
UEP.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się postanowienia umowy i tego
Regulaminu. W zakresie dotyczącym regulowania opłat za studia podyplomowe zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu.
REKTOR

(prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP)

