




Co to jest Executive Master of Business Administration?

Executive Master of Business Administration to najbardziej 
prestiżowe studia na świecie nadające kwalifikacje managerskie. 
EMBA pozwala na skuteczne uzupełnienie wykształcenia 
w obszarze zarządzania i biznesu. Absolwenci tych studiów 
podyplomowych zyskują przewagę konkurencyjną, zwiększając 
swoją wartość oraz atrakcyjność zawodową.

Dla kogo?

Program studiów podyplomowych EMBA w CDV przeznaczony
jest głównie dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, 
dyrektorów, managerów, członków zarządów, osób ubiegających 
się o uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek 
handlowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także osób, 
które chcą zdobyć aktualną wiedzę i zwiększyć kompetencje 
w zakresie projektowania rozwiązań doskonalących procesy 
zarządcze. 



Ważnymi kryteriami w doborze kandydatów na wysokie stanowiska 
managerskie są doświadczenie i obszerna wiedza z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem. Z myślą o managerach, którzy planują awans 
zawodowy, chcą się rozwijać, jeszcze lepiej wykonywać swoje obowiązki 
czy też zasiadać w radach nadzorczych spółek, powstały studia EMBA 
w CDV. Zespół najlepszych wykładowców praktyków podzieli się 
z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem. Program tych studiów 
jest wyjątkowy i niepowtarzalny po to, aby wszyscy uczestnicy
po ich zakończeniu dysponowali nieprzeciętną i wykraczającą poza 
standardowy zakres wiedzą. W ramach zajęć będą pracować metodą 
myślenia projektowego, uczestniczyć w projektach kreatywnych
w firmach partnerskich, doskonalić sztukę udzielania wywiadów 
telewizyjnych w prawdziwym studiu czy pracować nad strategią 
zarządzania firmą w oryginalnej metodologii corporate global thinking. 
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i szczegółowo omówione 
kwestie prawa pracy, prawa spółek handlowych czy nawet niuanse 
prawne dotyczące narzędzi wykorzystywanych w motywowaniu 
pracowników pozwolą uczestnikom zdobyć kompletną wiedzę 
managerską, dzięki której znacznie wzrośnie ich wartość na rynku pracy. 
Fakty są takie, że absolwenci studiów EMBA standardowo zarabiają 
o 20–30% więcej niż osoby bez takiego wykształcenia.

Łukasz Kuciński, Prezes Zarządu 
AMS Prestige Sp. z o.o., Łódź





EMBA w CDV
to nowoczesna wiedza z zakresu:

• zarządzania i tworzenia efektywnej 
   kultury organizacyjnej oraz 
   Corporate Global Thinking,

• optymalizacji finansowej przedsiębiorstwa,

• ekonomii zarządczej oraz prawa,

• nowych technologii, służących transformacji
   cyfrowej przedsiębiorstw, 

• marketingowej analizy zarządzania
relacjami z interesariuszami 

W ramach studiów słuchacze zapoznają 
się z warunkami gospodarczymi, 
prawnymi, kulturowymi i społecznymi,
związanymi z gospodarką regionalną
i wynikającymi z gospodarki
globalnej uwarunkowaniami rynku. 
Program studiów, przygotowany
przez wybitnych specjalistów
i praktyków biznesu, oparty 
jest na globalnym myśleniu
o firmie i analizie potrzeb 
przedstawicieli kadry 
managerskiej.

więcej na cdv.pl



Ekonomia zarządcza

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Prawo gospodarcze

Zarządzanie/Leadership Narzędzia managerskieMarketingowe zarządzanie
  przedsiębiorstwem

Budowanie wizerunkuTrening managerski

Program EMBA

EMBA – perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą z powodzeniem zarządzać powierzonymi 
im obszarami odpowiedzialności managerskiej, tj. komórkami i jednostkami firm, 
przedsiębiorstwem handlowym lub usługowym, a także spółkami: z ograniczoną 
odpowiedzialnością, komandytową, akcyjną czy z udziałem Skarbu Państwa.

Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA nabywają spełnienie kryterium 
wykształcenia 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).

LICZBA SEMESTRÓW GODZIN DYDAKTYCZNYCHMODUŁÓW



Co nas wyróżnia

• Biznesowe studia przypadku (business case studies) – projekty
   zewnętrzne w firmach partnerskich, realizowane kreatywnymi metodami          
   rozwiązywania problemów min. Design Thinking

• Psychologiczne aspekty zarządzania

• Tworzenie kultury korporacyjnej przedsiębiorstwa

• Corporate Global Thinking – holistyczne udoskonalanie przedsiębiorstwa, 
   wykorzystujące twórcze metody generowania pomysłów

• Nowoczesne narzędzia: 
     • FACET5 – jeden z najbardziej zaawansowanych instrumentów badania
        osobowości zawodowej, zaprojektowany dla potrzeb biznesu wraz
        z analizą talentów managerskich i indywidualnym feedbackiem. 
     • GROW MOTIVATION® (WZROST MOTYWACJI®) – autorskie 
        narzędzie grywalizacyjne mające na celu zwiększenie zaangażowania              
        managerów w rozwój własnych kompetencji.

Absolwenci studiów podyplomowych EMBA będą potrafili kompleksowo 
przeanalizować procesy zarządzania i rozwoju, wykorzystując nabytą wiedzę 
i kompetencje z poziomu planowania i wdrażania nowych rozwiązań oraz 
strategicznego podejmowania decyzji i kontroli nadzorczej.

Ważne!

W ramach studiów słuchacze zmierzą się z rzeczywistymi wyzwaniami dużych 
przedsiębiorstw. Wezmą udział w projektach prowadzonych w firmach partnerskich, 
polegających na rozwiązywaniu konkretnych problemów tych firm.





Program studiów

EKONOMIA ZARZĄDCZA | 36h

Finanse dla managerów

Struktura i koszt kapitału współczesnego przedsiębiorstwa
Elementy rachunku wartości pieniądza w czasie
Model finansowy przedsiębiorstwa i jego znaczenie w zarządzaniu
Metody analizy efektywności inwestycji przedsiębiorstwa
Analiza i interpretacja wpływu inwestycji na wartość biznesu

Ekonomia

Strefy mikro, mezo, makroekonomiczne w ocenie gospodarki
Wskaźniki ekonomiczne i ich znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem (PKB, deficyt budżetowy, 
dług publiczny, kurs walutowy, stopy podatkowe, stopy procentowe, inflacja, deflacja, inne)
Funkcje popytu i podaży w zarządzaniu managerskim
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem
Koszty i analiza marginalna (kategorie kosztów, rachunek kosztów pełnych, zmiennych, ABC, 
rachunek marż, różne obiekty kosztów – klient, kanał dystrybucji, proces, zakład, segment)

Rachunkowość finansowa

Regulacje rachunkowości (cel, zasady, funkcje, modele, zastosowania)
Wykorzystanie rachunkowości w procesach decyzyjnych
Narzędzia współczesnej rachunkowości w opisie efektów działalności gospodarczej
Rachunkowość finansowa, podatkowa, gotówkowa a interpretacja efektywności biznesu 
w sprawozdaniu finansowym
Perspektywy rozwoju regulacji krajowych i międzynarodowych rachunkowości (uor. MSR/MSSF, 
USGAAP)



Podnoszenie wartości przedsiębiorstwa na rynku – rozwój, fuzje, przejęcia

Istota, cel, funkcje, zasady wyceny wartości przedsiębiorstwa
Proces analizy fundamentalnej
Założenia i zastosowanie metod wyceny wartości przedsiębiorstwa (podejście majątkowe,
dochodowe, porównawcze)
Budowa i wykorzystanie mierników kreowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa
Założenia i zastosowanie systemów VBM w praktyce zarządzania wartością rynkową przedsiębiorstwa
Istota, cel. funkcje, znaczenie procesów fuzji przejęć w strategii podnoszenia wartości przedsiębiorstwa
Wartość firmy i efekty synergii jako rynkowe dźwignie wzrostu wartości przedsiębiorstwa

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Znaczenie ryzyka w działalności przedsiębiorstwa
Proces zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstwa
Budowa i zastosowanie narzędzi pomiaru ryzyka przedsiębiorstwa
Statystyczne miary ryzyka z elementami portfela inwestycyjnego
Managerski pomiar i analiza ryzyka działalności przedsiębiorstwa (BEP, DOL, DFL, DJE, WACC)
Modele dyskryminacji w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa

Budżetowanie i controling

Istota, cel funkcje controllingu firmy
Specyfika zarządzania procesowego w biznesie
Budżetowanie a controling biznesu
Zasady projektowania budżetu i możliwości oceny jego wykonania z wykorzystaniem 
systemów controlingu
Wykorzystanie narzędzi i systemów controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Optymalizacja finansowa przedsiębiorstwa

Proces optymalizacji działalności przedsiębiorstwa
Elementy, cele, funkcje, wycena efektywności działalności operacyjnej inwestycyjnej finansowej
Zasady budowy i wykorzystania narzędzi optymalizacji operacyjnej
Zasady budowy i wykorzystania narzędzi optymalizacji inwestycyjnej
Zasady budowy i wykorzystania narzędzi optymalizacji finansowej
Modele oceny efektywności procesu optymalizacji biznesu



ZARZĄDZANIE/LEADERSHIP | 135h

Managerskie aspekty zarządzania zespołem

Znajomość koncepcji przywództwa
Znajomość elementów procesu grupowego

Psychologia przywódcza – kształtowanie pozycji

Znajomość psychologicznych aspektów rozwoju lidera

Psychologiczne aspekty zarządzania/ Badania osobowości zawodowej
i ich wpływ na budowanie efektywnych zespołów z INDYWIDUALNYM
RAPORTEM i FEEDBACKIEM | Analiza talentów managerskich
 
Czym jest osobowość
Narzędzia psychometryczne
5 aspektów osobowości
Stosowanie narzędzi psychometrycznych w rekrutacji, selekcji i motywowaniu pracowników
Poznanie cech własnej osobowości i wynikających z niej sposobów automotywacji, komunikacji i 
sposobu działania w kontekście zawodowym

Indywidualny feedback Facet5

Przekazanie wyników badania osobowości zawodowej, wraz z indywidualnym feedbackiem.

Strategie zarządzania w czasach IV rewolucji przemysłowej

Nowa natura wiecznie niezadowolonego klienta jako perspektywa rozwoju organizacji
Na czym polega zarządzanie strategiczne w XXI wieku
Tworzenie wyjaśnień analitycznych i budowanie modeli predykcyjnych
Opowiadanie historii i szukanie metafor w zarządzaniu
Systemy chaotyczne i krótkookresowa nieliniowość w strategii przedsiębiorstwa
Hiperarchiczna natura organizacji



Przygotowanie do roli charyzmatycznego przywódcy – Prezesa, dyrektora

Od zarządcy do przywódcy – istota Leadership
Kreowanie lojalności – więzi z pracownikami
Skuteczne komunikowanie lidera
Siła lidera – osiąganie celów
Budowanie poczucia bezpieczeństwa, sprawstwa, wspólnoty

Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL | Rekrutacja, rozwój, motywacja, 
selekcja, zwolnienia, zwolnienia grupowe

Ścieżka planowania strategii ZZL
Trendy na rynku w realizacji procesów związanych z ZZL
Kontrola procesów ZZL z perspektywy kadry zarządzającej: planowanie zatrudnienia, budowanie marki 
pracodawcy, rekrutacja. ocena i rozwój talentów, systemy motywacyjne i wynagradzania oraz budowanie 
zaangażowania pracowników

Obszary odpowiedzialności członków zarządu, członków rad nadzorczych,
managerów najwyższego szczebla i niższych szczebli zarządzania

Poziomy zarządzania przedsiębiorstwem
Zakresy odpowiedzialności członków zarządu i innych managerów
Podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków zarządu i innych managerów

Zarządzanie strategiczne i taktyczne z elementami zarządzania
energią wewnętrzną przedsiębiorstwa

Podstawowa wiedza o dostępnych typach strategii i sposobach ich wdrażania
Prezentacja i studium przypadku w oparciu o projekty polskie i międzynarodowe

Zarządzanie zmianą

Projektowanie i zarządzanie zmianami organizacji
Zarządzanie systemem społecznym organizacji w sytuacji kryzysu i zmiany



Struktura organizacji w zarządzaniu

Projektowanie i zarządzanie strukturami organizacji
Zarządzanie doskonaleniem struktur organizacyjnych

Zarządzanie procesowe

Przygotowanie organizacji do wdrażania procesowego
Zarządzanie wybranymi procesami organizacji
Zarządzanie doskonaleniem procesów

Systemy zarządzania jakością KAIZEN, ISO, LEAN, SIX SIGMA, TQM

Podstawowa wiedza o dostępnych metodach zarządzania jakością i sposobach ich wdrażania
Prezentacja i studium przypadku w oparciu o projekty polskie i międzynarodowe

Tworzenie kultury korporacyjnej przedsiębiorstwa

Definicja kultury organizacji
Źródła kultury organizacji
Wybór rodzaju kultury organizacji
Misja i wizja firmy
Spójność kształtowania kultury organizacji
Komunikowanie zmian w przedsiębiorstwie i ich wpływ na kulturę organizacji

Corporate Global Thinking – Zarządzanie holistyczne

Rodzaje problemów i patologii w przedsiębiorstwie
Rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstw i ich wpływ na zarządzanie
Obszary odpowiedzialności managerów i ich wpływ na zarządzanie firmą
Zasady holistycznego zarządzania przedsiębiorstwem
Metody kreatywnego rozwiązywania problemów, m.in: Design Thinking, burza mózgów, itp.



NARZĘDZIE MANAGERSKIE | 54h

Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa w praktyce
FinTech i MarkTech oraz ich impakt na gospodarkę
Świat FinTech w Polsce i w Europie
Big Dota jako narzędzie w pracy managera
Blockchain - technologia przyszłości, którą każdy manager musi znać
Sztuczna inteligencja w analityce biznesowej: klucz do dobrych decyzji
Robotyzacja — narzędzie optymalizacji kosztów w firmie

Nowe technologie – Cyfrowe i elektroniczne 
narzędzia wspierające zarządzanie

Dostępne i aktualnie wdrażane narzędzia cyfrowe m.in. elektroniczne narzędzia wspierające
motywację pracowników
Znajomość business cose (wdrożeń narzędzi) – z Polski i świata

Metodyka Zarządzania Projektami (PRINCE2, AGILE, itp)

Metody pracy projektowej

Projektowanie klientocentryczne

Badenie potrzeb przedsiębiorstwa
Nastawienie na rozwiązania w centrum których stoi człowiek i jego potrzeby
Przegląd kreatywnych metod rozwiązywania problemów.
Proces opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań w firmie



MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM | 36h

Zarządzanie relacjami z interesariuszami

Poznanie mechanizmów tworzenia i maksymalizowania wspólnych wartości dla uczestników 
procesów gospodarczych
Rozpoznawanie i unikanie negatywnych skutków działań przedsiębiorstw w nowej rzeczywistości 
gospodarczej

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Określenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku, możliwości jej oceny oraz celu
wykorzystania

Nadzorowanie realizacji strategii marketingu i sprzedaży 

Funkcje kontroli marketingowej i sprzedażowej
Etapy kontroli i nadzoru
Rodzaje kontroli i nadzoru
Czynniki mające decydujące znaczenie w procesie wdrażania strategii marketingowej i sprzedażowej 
(wg Griffina)

Nowoczesne narzędzia marketingu

Główne narzędzia digital marketingu oraz ich rola w ekosystemie digitalowym
Przykłady zastosowań wybranych kanałów i narzędzi w praktyce

Marketing eventowy – Event Marketing

Event jako narzędzie sprzedaży i marketingu
Experiental marketing i case study eventów
Internet i social media w eventach
Zarządzanie projektami
Nowe technologie w eventach



BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU | 27h

Zarządzanie mieniem przedsiębiorstwa i mieniem państwowym

Poznanie zasad zarządzania cyklem aktywów materialnych

Praktyka i najlepsza relacja z kamerą w biznesie cz. 1.

Zmieniające się media jako wyznacznik sposobów komunikacji
Jak wykorzystać w biznesie dostępne możliwości autoprezentacji przed kamerą
Własny styl w komunikacji i przekaz oparty na naturalności. Kontakt z publicznością 
i producentem wywiadu
Korzyści z planowania i najlepsze sposoby komunikacji w sytuacjach spontanicznych
Narzędzia wspierające autoprezentację w zakresie głosu, ciała, przekazu
Zarządzanie własną osobowością wykorzystując naturalne atuty

Praktyka i najlepsza relacja z kamerą w biznesie cz. 2.

Zarządzanie swoimi możliwościami przed kamerą
Praca z kamerą profesjonalną i profesjonalne wykorzystanie smartfona
Naturalność, spójność, prawda jako podstawa sukcesu w pracy z mediami
Relacja ze sobą i z producentem podczas pracy



PRAWO GOSPODARCZE | 54h

Prawo pracy

Najważniejsze zagadnienia prawa pracy oraz prawa cywilnego
Zasady skutecznych systemów płacowych i premiowych
Obszary odpowiedzialności managerów za przestrzeganie prawa procy I ich wpływ no zarządzanie firmą
Ochrona danych osobowych

Prawo handlowe

Regulacje prawne odnoszące się do wszystkich rodzajów spółek i ich zakładania, działalności i likwidacji
Charakterystyka typów spółek i ich cechy wyróżniające
Zasady ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki
Zasady współpracy z klientem w zależności od jego formy prawnej
Regulacje odnoszące się do zatrudnienia w spółce
Problematyka prawidłowej reprezentacji spółki
Regulacje dotyczące ujawniania donych w KRS

Odpowiedzialność prawna członków zarządu CEO,
dyrektorów finansowych CFO i członków rad nadzorczych

Regulacje prawne odnoszące się do ryzyk związanych z pełnieniem funkcji w zarządzie, radzie 
nadzorczej i CFO
Obszary, w których występuje ryzyko odpowiedzialności członka zarządu, członka rady nadzorczej i CFO
Czynności generujące ryzyko powstania odpowiedzialności
Skutki finansowe
Skutki karne
Mitygacja ryzyk prawnych

Prawne aspekty wykorzystania elektronicznych narzędzi motywacyjnych
(kamery, GPS, raporty, RODO)

Regulacje prawne odnoszące się do możliwości stosowania elektronicznych narzędzi motywacyjnych 
i środków dyscyplinujących
Zasady prawa pracy wyznaczające kierunek i zakres stosowania elektronicznych narzędzi 
motywacyjnych i środków dyscyplinujących



Problematyka prawna ochrony danych osobowych oraz dóbr osobistych
Znaczenie prawidłowego wdrożenia określonych regulacji procedur wewnętrznych dla stosowania
elektronicznych narzędzi motywacyjnych i środków dyscyplinujących
Regulacje prawne umożliwiające skuteczne rozwiązanie stosunku pracy

Zagadnienia prawne związane z restrukturyzowaniem przedsiębiorstwa.
Zagrożenia, sytuacje kryzysowe, fuzje, przejęcia, umowy o pracę, zwolnienie grupowe, itp.

Podstawowa wiedza dotycząca prawnych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw
Podstawowa wiedza dotycząca przekształceń podmiotowych przedsiębiorców
Prawne formy optymalizacji zobowiązań

TRENING MANAGERSKI | 54h

Warsztaty managerskie - projekty zewnętrzne w firmach partnerskich

Wspólnie z przedstawicielami firmy partnerskiej uczestnicy studiów biorą udział
w procesie kreatywnym dotyczącym:

• opracowania nowych rozwiązań oraz usuwania obecnych problemów przedsiębiorstwa 
na przykładzie konkretnej firmy w zakresie standardów obsługi klienta, sprzedaży, komunikacji 
marketingu i promocji wysokich kosztów i niskiej efektywności pracy.

• wygenerowania pomysłów rozwojowych w zakresie zarządzania, opracowania nowych
produktów i usług, pozyskiwania nowych klientów, ograniczania kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, podwyższania efektywności, rekrutacji selekcji motywacji pracowników.

PROJEKT DYPLOMOWY | 36h

Projekt zaliczeniowy

Realizowany jest w grupach 3-4 osobowych a jego tematyka dotyczy wybranych zakresów wiedzy.
poruszanych podczas całego toku studiów. Słuchacze przygotowują projekt zaliczeniowy w formie 
prezentacji na podstawie przeprowadzonych badań, analizy danych, popartych merytoryczną wiedzą 
np. z zakresu zarządzania, analityki finansowej, prawa, marketingu, strukturyzacji lub restrukturyzacji 
firmy.

Projekty dotyczą firm w których słuchacze pracują. a ich opracowanie umożliwia wykorzystanie 
pozyskanej wiedzy, a nostępnie ich efektywne wdrożenie w swoich firmach.
Obrona prac zakończona pozytywnym wynikiem kończy studia.
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Ludzie, którzy osiągają w pracy stan flow, 
są nadzwyczaj efektywni. Nauka nazywa to zjawisko stanem 
przepływu, biznes liczy, o ile efektywność wzrasta. W sportach 
ekstremalnych najlepsi zawodnicy zmieniają wyniki nie o 180°,
a o 1640°, ale stan przepływu to nie tylko sport. W stronę flow 
prowadzi wiele dróg. W wypadku m.in. inżynierów, pisarzy, 
biznesmenów, liderów, artystów, kompozytorów czy programistów 
furtkę przepływu otwiera ich własna kreatywność, której korzenie 
tkwią w prawej półkuli mózgu. W biznesie mówi się otwarcie, 
że system wynagradzania, oparty na podstawie przepracowanych 
godzin, powinien zostać zastąpiony systemem opartym na ilości 
czasu, który ludzie w czasie pracy spędzają w stanie flow 
(The Developer Insight Series, Oracle). Bycie liderem, który potrafi 
tworzyć w organizacji przestrzeń wyzwalającą flow, staje się 
najważniejszą kompetencją w biznesie. Zapraszam serdecznie na 
studia EMBA w Collegium Da Vinci, które realizują najwyższej klasy 
program rozwojowy dla managerów i na których mam przyjemność 
prowadzić trening z komunikacji w stanie flow i warsztaty z pracy z 
kamerą oraz z mediami.

Joanna Janowicz, Inspirator Flow, 
właściciel w THINK BIG.



Kadra

Studia EMBA w CDV oparte są na nowoczesnym modelu edukacyjnym, najnowszych 
trendach, najwyższych standardach oraz potrzebach rozwojowych kadry managerskiej. 
Nasza kadra to praktycy biznesu, eksperci w swoich dziedzinach, łączący wiedzę akademicką 
z najlepszymi praktykami biznesowymi. Dzięki bogatemu doświadczeniu uzyskanemu 
w Polsce i za granicą nasi wykładowcy przekazują swoją wiedzę w sposób ciekawy, 
praktyczny i przede wszystkim z pasją.

Coach ICF PCC, trener i psychoterapeuta. Kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach 
zarządczych i nadzorczych. Najmłodszy w Polsce prezes spółki akcyjnej prowadzącej 
ekstraklasową drużynę sportową (PBG Basket Poznań, 2008 rok). Swoje doświadczenie 
wykorzystuje w obszarze wspierania ludzi i organizacji w procesach rozwojowych. Prowadzi 
procesy diagnozy organizacji w zakresie kultury organizacyjnej i systemów komunikacji. 
Zrealizował wiele projektów z zakresu coachingu, szkoleń i rozwoju potencjału pracowników. 
Łącznie przeprowadził ponad 1200 godzin sesji coachingowych z osobami 
na średnich i wyższych szczeblach zarządzania.

Adam Bekier, 
Prezes zarządu Inner Source sp. z o.o., wiceprezes zarządu 
Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej, 
członek zarządu Polskiego Towarzystwa 
Analizy Transakcyjnej.



Posiada 22 lata doświadczenia w marketingu i sprzedaży. Przeprowadził ponad 200 
projektów badawczo-konsultingowych w sektorze bankowości, usług finansowych, usług 
edukacyjnych, energii odnawialnej (farm wiatrowych), czy FMCG. Zdobywał doświadczenie 
w takich firmach jak mBank, TEB SA, RB Expert SA, Goldenegg SA, Windway sp. z o.o., 
Conneco sp. z o.o., Molok Polska sp. z o.o., Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia 
sp. z o.o. Prowadził projekty mi.in.: dla mBank, MultiBank, PKO Bank Polski, Millennium,  
Jubiler Bukowscy, Stomatologie Dental, Wyższe Szkoły Bankowe, TEB Akademia, portale 
Umownik.pl, czy Załap.pl.

Autorka książki „#ByćSobą. Żyć tak, by niczego nie żałować”.  Współtwórczyni 
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Mind & Business Academy. Odpowiadała 
za komunikację dwóch największych wydarzeń sportowo-kulturalnych w Polsce: EURO 2012 
w Poznaniu i rozwój Stadionu Narodowego. Jako ekspert oraz  rzecznik i szef komunikacji 
UEFA Fan Zone, ponad 500 razy występowała dla mediów w Polsce i za granicą, m.in. 
w dokumencie dla Discovery Int. Laureatka „Złotych Spinaczy”, nominowana do nagrody 
człowieka roku BRIEF.  

Mariusz Frątczak,
Dyrektor Działu Sprzedaży Collegium Da Vinci, ekspert        
ds. Strategii i Zarządzania Wartością Sprzedaży, doradca    
biznesowy startupów z branży e-commerce.

Joanna Janowicz,
Doradca w biznesie, Inspirator Flow, 
właściciel w THINK BIG.  



26-letnie doświadczenie w obszarze twardego HR. Praktyk przekuwający lata doświadczeń 
w szkolenia skoncentrowane na obszarze kadr i płac. Analityk i wdrożeniowiec w spółkach 
polskich i zagranicznych, korporacjach i grupach kapitałowych o złożonych profilach 
działalności. Unowocześniała polityki wynagrodzeń oraz wewnętrzne zasady zarządzania 
zasobami ludzkimi w wymagającej branży Automotiv. Obecnie związana z firmą Żabka 
Polska Sp. z o.o.

Prawnik biznesowy specjalizujący się od ponad 10 lat w kompleksowej obsłudze prawnej 
podmiotów gospodarczych, sporach sądowych, zagadnieniach związanych z procesami 
inwestycyjnymi oraz planowania spadkowego. Studiował na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza, ukończył aplikację adwokacką oraz Podyplomowe studium z Public Relations na 
Uniwersytecie Ekonomicznym.  

10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży
i marketingu. Przedsiębiorca, dyrektor Działu Nauczania Języków Obcych w WSiP.  
Organizator konferencji na temat sprzedaży i przedsiębiorczości. Prelegent 
i mówca na konferencjach. Partner merytoryczny studiów podyplomowych Akademia 
Managera Sprzedaży w CDV. Autor bloga o Sprzedaży, Zarządzaniu 
i Marketingu, stały autor magazynu World Business Class oraz autor wielu
 publikacji na temat zarządzania.  Jest współautorem książki „Firma Jako Całość – 
Porządkowanie Chaosu Korporacyjnego”, Onepress 2019.

Maciej Krotoski, 
adwokat, partner zarządzający 
M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

Hanna Kronszmyt,
Specjalista Prawa Pracy.

Łukasz Kuciński, 
Prezes Zarządu AMS PRESTIGE –
Akademia Menedżera Sprzedaży.



Praktyk w zakresie realizacji działań marketingowych w kanałach digital.
Przygotowuje i wdraża strategie działań marek w internecie. Realizował projekty
strategiczne, komunikacyjne, konsultingowe i szkoleniowe dla marek m.in.: Ernst &
Young, Uniwersytet Warszawski, GROHE, Akademia Leona Koźmińskiego, DeeZee,
Uniwersytet Jagielloński, Orange Integrated Solutions, Orange, Interia, RMF24,
Capgemini, Saint-Gobain, BAYER, Costa Coffee. Certyfikowany trener Digital
Marketing Institute kursów z Digital Marketingu i Social Media Marketingu.
Współautor podręcznika „E-marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka”.

Wiceprezes Zarządu Liderio sp. z o.o., CFO (Solumus Group SA, Ekobenz Sp. z o.o.,
Creotech Instruments S.A.), Prezes Zarządu (Polski Holding Farmaceutyczny S.A.),
Manager Inwestycyjny, Ekspert ds. wyceny biznesu (ARP S.A.), Kierownik Działu
Analiz Ekonomicznych (MSP), Dyrektor finansowy (Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe „KONKRET” sp.j. i sp. z o.o.), Przewodniczący Rad
Nadzorczych (Lubelski Węgiel „Bogdanka” – wprowadzenie spółki na GPW,
wdrożenie SAP, MSR/MSSF, nadzór Komitet Audytu), Aircraft Maintenance
Services, Ares, PHF, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego. Członek
Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości V kadencji, doradca podatkowy
(nr wpisu 10766), licencja Ministerstwa Finansów, kwalifikacje głównego
księgowego SKwP, Ekspert Funduszu Badań i Wdrożeń Innowacji, Trener biznesu.

Szymon Lisowki,
Lider Marketingu Cyfrowego, wiceprezes w Socjomania.

Krzysztof Maślankowski,
CEO, CFO, Ph.d. Członek rad nadzorczych, Coach.



Kinga Matysiak, 
Prezes Mindstream Sp. z o.o. 

Współtwórczyni Agencji Reklamowej DIFERENTE. Realizowała projekty biznesowo – 
szkoleniowe m.in. dla branż motoryzacyjnych, finansowych, FMCG oraz produkcyjnych, m.in. 
Volkswagen Bank (Skoda, Seat, Volkswagen, Porsche, Audi), Castorama, Compensa, PGNiG, 
PZU, ING Bank Śląski, Mleczarnia „Turek”, HP, GPEC. Jako szef działu Zarządzania Projektami 
w Altkom Akademii SA doprowadziła do dwukrotnego zwiększenia przychodów działu oraz 
powiększenia zespołu, który pracował w strukturze bez fluktuacji. Pracowała na rzecz 
organizacji Non-Profit i Pożytku Publicznego. Tworzyła jeden z największych działów szkoleń 
Zarządzania Projektami w Europie Wschodniej.

Regina May, 
Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców
ds. strategii personalnych.

HR Business Partner, trener, doradca zawodowy, Prezes Fundacji „Anioły edukacji”. 
Posiada certyfikat Thomas PPA, uprawnienia pedagogiczne, certyfikat Mastera Reiss 
Motivation Profile, uprawnienia pełnomocnika i audytora zewnętrznego ISO 9001. Od 21 lat 
związana z zasobami ludzkimi. Pracowała i szkoliła m.in. dla Grupy Muszkieterów – 
Intermarche, Bricomarche, Bimex, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 
Grupy Orlen, ROC Group, Żabka Polska sp. z o.o., Corol, Branch Brothers, Millano, Nesperta, 
Śnieżka, Procorol, PMT, Rzeczpospolita.



Joanna Mesjasz, 
Trener i doradca biznesu, coach (DTC Joanna Mesjasz), 
Wiceprezes Zarządu Fundacji CDiN.

Wieloletni praktyk zarządzania na kluczowych stanowiskach; m.in. Dyrektor Personalny GK 
Impel, Prezes Zarządu Spółki HRB, Wiceprezes Zarządu do spraw ZZL w Przedsiębiorstwie 
Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A, Członek Zarządu w Przedsiębiorstwie Przemysłu 
Spirytusowego POLMOS we Wrocławiu, Dyrektor ds. HORECA w Browarach OKOCIM 
i Browarach Dolnośląskich PIAST, Prezes Zarządu Hurtowni Alkoholi i Napoi BIS w Lublinie. 
Jest autorką publikacji z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania kapitałem ludzkim 
w organizacji.

Paweł Muzyczyszyn, 
Trener, Coach ICF, 
Manager Zespołów Handlowych.

Wieloletni manager związany z branżami bankową oraz IT. Właściciel firmy konsultingowej 
GROW SZKOLENIA COACHING DORADZTWO HR OUTDOOR. Certyfikowany Coach 
International Coach Federation. Publikuje w prasie branżowej: Personel i Zarządzanie, 
Nowa Sprzedaż, As Sprzedaży, Szef Sprzedaży.

Michał Pawlik,
C-level manager w instytucjach finansowych
oraz technologicznych, Przedsiębiorca 
(IT, retail, media).

Współtwórca i prezes SMEO, niezależnej firmy faktoringowej, dostarczającej rozwiązania 
finansowania faktur firmom z sektora MŚP. Stworzył dla Getin Holding firmę faktoringową 
Idea Money, która po trzech latach została sprzedana za 170 milionów złotych. Twórca 
eFaktoring.pl, pierwszej w pełni online’owej usługi pożyczek pod fakturę dla mikrofirm. 
Jest aktywnie zaangażowany w rozwój sektora FinTech. 



Właściciel Studio Kreacji Wizerunku i Pomocy Psychologicznej. Pracuje nad wizerunkiem 
kompleksowo. Współpracuje z firmami i instytucjami w zakresie organizacji szkoleń 
wizerunkowo-doradczych, stylu w biznesie, dress code i coachingu. Prowadziła szkolenia 
wizerunku i stylu dla Santander Bank, Echo Investment, VOX, Schattdecor, Volkswagen, 
Wrigley, Sii, Toyota, Urząd Zamówień Publicznych innych. Współpracuje z TVN, TVP oraz 
prowadzi swój kanał na YouTube oraz bloga Wizerunek z duszą.

Aneta Wabińska, 
Doradca wizerunku, psycholog, coach Studio Kreacji 
Wizerunku i Pomocy Psychologicznej.

Dyrektor Zarządzający w Kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni
w Poznaniu, Radca Prawny w Generali Życie TU S.A. i Concordia Polska TUW.  Specjalizuje się 
głównie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i postępowań sądowych. Prawnik 
korporacyjny in-house sektora finansowego. Prowadzi projekty biznesowe, konsultacje 
prawne działów biznesowych w prowadzonych i planowanych projektach, wsparcie prawne 
Zarządu, obsługa korporacyjna i compliance.

Kamila Piernik-Wierzbowska, 
Radca prawny, doktor nauk prawnych, 
prawnik biznesowy.



Żeby zakwalifikować się na studia Executive MBA należy spełniać 
następujące wymagania:

• ukończone studia wyższe I lub II stopnia 
• minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku managerskim

Etapy rekrutacji:

Etap I
Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego na rekrutacja.cdv.pl, 
 
Etap II
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych:

1. Wypełniona ankieta osobowa
2. Podpisane podanie o przyjęcie na studia
3. Podpisana umowa
4. Podpisany regulamin opłat
5. CV
6. List motywacyjny
7. Rekomendacja od min. 1 managera

Etap III
Wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Zapraszamy do kontaktu!

Iwona Jackowiak
tel. 609 162 545
e-mail: iwona.jackowiak@cdv.pl
Izabella Bekas-Kwaśniewska
tel. 697 230 138
e-mail: izabella.bekas-kwasniewska@cdv.pl

Szczegóły na: cdv.pl

Rekrutacja



Sprawdź również ofertę studiów podyplomowych

NOWOŚCI

• Lider w zwinnej organizacji 
• Zarządzanie zespołem międzynarodowym i rozproszonym

• Arteterapia z elementami psychoterapii    
• Badania UX
• Big data Analytics & Society
• Fashion & New Media
• Fotografia
• Frontend developer
• Grafika projektowa
• Happiness & Employer Branding
• HR Business Partner
• Nowy marketing 
• Neurologopedia z elementami SI
• Odnawialne źródła energii dla biznesu
• Pedagoterapia i mediacje szkolne   
• Product & Brand Management
• Team manager
• Terapia zajęciowa z arteterapią
• Tester automatyzujący w Selenium
• Tutoring i coaching w edukacji
• Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój
• Zarządzanie projektami



STUDIA DYPLOMOWE II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

• Zarządzanie kreatywne
• Marketing internetowy

PARTNERZY KIERUNKÓW



25 lat Collegium Da Vinci! 
Ciekawi nas przeszłość i przyszłość.

Ćwierć wieku doświadczenia, kilkadziesiąt tysięcy absolwentów, setki współpracujących 
firm i przedstawicieli biznesu. Świętuj z nami jubileusz Collegium Da Vinci w myśl hasła 
,,Ciekawi nas przeszłość i przyszłość’’!

-

 

-

 

dr inż. Krzysztof Nowakowski
Rektor Collegium Da Vinci

Dziś najbardziej chyba marzymy o powrocie do normalności. Epidemia 
kiedyś się skończy i ważne jest, żebyśmy umieli wykorzystać wszystko to, 
czego nauczyliśmy się podczas funkcjonowania w świecie zdalnym. Życzę 
Uczelni, żeby zawsze pamiętała, że tym, co ma najcenniejszego, są ludzie. 
Studenci, absolwenci, pracownicy i partnerzy. Razem tworzymy coś napraw-
dę wyjątkowego. Życzę nam wszystkim kolejnych równie świetnych 25 lat!

Piotr Voelkel 
Założyciel Collegium Da Vinci

Życzę Collegium Da Vinci sprawnych, mądrych, elastycznych kadr i studen-
tów, którzy będą umieli skorzystać z otwartych programów edukacyjnych 
i oferty CDV. Siłą będzie umiejętność pracy w zespole, więc życzę wszystkim 
studentom, absolwentom i pracownikom naszej Uczelni, aby umieli ze sobą 
współpracować i korzystali z ogromnego potencjału tej niezwykłej społeczno-
ści ,,ludzi ciekawych’’.





25 lat Collegium Da Vinci! 
Ciekawi nas przeszłość i przyszłość.

• Jak będzie wyglądała edukacja za 25 lat?
• Czy grozi nam cyborgizacja społeczeństwa?
• Czy wynik matematycznego równania poda nam czip wszczepiony w skórę?
• Jaki wpływ na edukację będzie miała katastrofa klimatyczna, niepokoje społeczne, 
technologiczne tsunami?
• Czy obecny system musi upaść?

W Collegium Da Vinci nie tylko stawiamy trudne pytania, ale i aktywnie poszukujemy 
na nie odpowiedzi! Celebrując jubileusz 25-lecia powstania Uczelni, przy wsparciu 
infuture.institute, założonego przez wybitną polską futurolożkę Natalię Hatalską, wycho-
dzimy poza schemat i stawiamy odważne hipotezy dotyczące zmian zachodzących 
w sferze edukacji; nie tylko tej w szkolnych ławkach, ale także tej, która, jak mówią przewi-
dywania, będzie trwała całe życie i dotyczyła wszystkich sfer życia, w tym zawodowego.

Raport „Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046” 
do pobrania tutaj: raport.cdv.pl






