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W dniach od 27 paź dzier ni ka do 7
li sto pa da 2014 ro ku Cen trum Ba -
dań Mar ke tin go wych INDICATOR
zre ali zo wa ło ba da nie pre fe ren cji
pra co daw ców w za kre sie za trud -
nia nia ab sol wen tów pro gra mów
MBA. Ba da nie wy ko na no me to dą
CATI (Com pu ter As si sted Te le pho -
ne In te rviews) – wy wia dów te le fo -
nicz nych wspo ma ga nych kom pu te -
ro wo. Po mia ru do ko na no na pró bie
N=450 przed się biorstw za trud nia -
ją cych na pod sta wie umo wy o pra -
cę wię cej niż 20 pra cow ni ków. 
Wy wia dy re ali zo wa no z oso ba mi
od po wie dzial ny mi za za rzą dza nie
i re kru ta cję pra cow ni ków wyż sze -
go szcze bla. Pra cow ni cy by li
w więk szo ści za trud nia ni przez du -
że fir my z ka pi ta łem za gra nicz nym

(69,8 proc.) o za się gu ogól no kra jo -
wym, eu ro pej skim oraz świa to wym
(86,7 proc.), za trud nia ją ce po wy -
żej 100 pra cow ni ków.

Prze pust ka do ka rie ry
Sta no wią prze pust kę do ka rie ry,

da ją szan sę na wzrost wy na gro -
dze nia i po sze rze nia kon tak tów
za wo do wych. 

Ce lem ba da nia by ła pró ba na kre -
śle nia „syl wet ki” ide al ne go me ne -
dże ra przez pry zmat ukoń cze nia
stu diów MBA. Na wstę pie za da no
pra co daw com py ta nie z proś bą
o wska za nie trzech naj waż niej -
szych wa run ków, ja kie mu si speł -
niać kan dy dat na sta no wi sko me ne -
dżer skie w przed się bior stwie
re spon den ta. Naj czę ściej wska zy -

wa nym kry te rium by ła zna jo mość
bran ży, w któ rej przed się bior stwo
funk cjo nu je (74,0 proc.) oraz kil ku -
let nie do świad cze nie za wo do we
na sta no wi sku me ne dże -
ra (68,0 proc.). Nie mal,
co dru gi re spon dent
wska zał ja ko istot ny
umie jęt no ści in ter per so -
nal ne i ne go cja cyj ne. Tyl -
ko 2,2 proc. uwa ża, że
istot nym wa run kiem jest
ukoń cze nie stu diów
MBA. 

Pra co daw cy o ab sol wen tach 
Nie mal wszy scy pra co daw cy

śred nich i du żych przed się biorstw
wie dzą, czym są pro gra my MBA,
a pra wie, co trze cia fir ma pro wa -
dzą ca dzia łal ność na te re nie Pol ski
za trud nia ab sol wen tów MBA.
Ukoń cze nie te go ty pu stu diów
oraz uzy ska nie dy plo mu w znacz -
ny spo sób pod no si zda niem 
re spon den tów kwa li fi ka cje me ne -
dżer skie (76,4 proc.), prze ciw ne -
go zda nia jest za le d wie 10,2 proc.

Uzy ska nie ty tu łu Ma ster of Bu si -
ness Ad mi ni stra tion łą czy się 
z du ży mi na kła da mi fi nan so wy mi.
Kosz ty ta kich stu diów się ga na wet
kil ku dzie się ciu ty się cy Eu ro, a za -

le żą od pre sti żu i ja ko ści pro gra -
mu ofe ro wa ne go przez or ga ni za -
to ra. W zre ali zo wa nym ba da niu
tyl ko 22,4 proc. re spon den tów

za de kla ro wa ło, że fi nan -
so wa ło lub współ fi nan so -
wa ło te go ty pu stu dia
swo je mu pra cow ni ko wi. 

Fakt po sia da nia dy plo -
mu ukoń cze nia stu diów
MBA nie sta no wi wa run -
ku gwa ran tu ją ce go za -
trud nie nie. Tyl ko, co dzie -
sią te przed się bior stwo
de kla ru je, że przy re kru -

ta cji wa ru nek po sia da nia ta kie go
dy plo mu jest ko niecz ny, a dla 58,7
proc. re spon den tów ma to zna -
cze nie przy po dej mo wa niu de cy -
zji o awan sie pra cow ni ka na wyż -
sze sta no wi sko.

Na co zwra ca ją uwa gę pra -
co daw cy pod czas re kru ta cji?

Więk szość or ga ni za to rów pro gra -
mów MBA w Pol sce sta no wią
uczel nie wyż sze cie szą ce się du żym
za ufa niem za rów no wśród pra co -
daw ców, jak i stu den tów. Część
pro gra mów ba zu je na efek tach
współ pra cy z pre sti żo wy mi, za gra -
nicz ny mi uczel nia mi ta ki mi jak: Uni -
ver si ty of Qu ebec AT Mont re al,

Absolwent programów MBA 
W OPINII PRACODAWCÓW
Studia menedżerskie MBA cieszą się coraz większą
popularnością w Polsce. Nastawione są głównie na „naukę
w praktyce”, uczą na konkretnych przykładach jak radzić
sobie w zarządzaniu przedsiębiorstwem tak, aby odniosło
sukces
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Programy MBA

w opinii pracodawców
1 Szkoła Główna Handlowa 100,0
2 Akademia Leona Koźmińskiego 80,4
3 Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej 44,1
4 Uniwersytet Warszawski 36,8
5 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 32,8
6 Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 27,5
7 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 24,0
8 Politechnika Wrocławska, Wydz. Informatyki i Zarządzania 23,0
9 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 22,5

10 Politechnika Gdańska, Wydz. Zarządzania i Ekonomii 10,8
11 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 8,8
12 Politechnika Lubelska 5,4
13 Uniwersytet Gdański 4,9
13 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 4,9
15 Uniwersytet Szczeciński, Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 3,9
16 Uniwersytet Łódzki, PAM Center 2,9
17 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2,5
17 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 2,5
19 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 2,0
20 Społeczna Akademia Nauk 1,5
20 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu 1,5
20 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydz. Zam. w Chorzowie 1,5
23 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 0,5
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W ja kim stop niu Pa na (i) zda niem stu dia MBA pod no szą 
kwa li fi ka cje me ne dżer skie?

prof. Jan Gar lic ki
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