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Informacja prasowa
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej dołącza do AACSB!
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej została członkiem AACSB, elitarnej
organizacji skupiającej najlepsze szkoły biznesu w obszarze zarządzania i biznesu
oraz rachunkowości. - To prestiżowe wyróżnienie otwiera przed naszą placówką
nowe możliwości – mówią władze szkoły.
Association to Advance Collegiate School of Business to organizacja typu non-profit o ponad
stuletniej tradycji z siedzibą w Tampie na Florydzie. AACSB ma na celu poprawę jakości
kształcenia w dziedzinie nauk ekonomicznych i zajmuje się akredytowaniem na całym świecie
szkół wyższych na szczeblach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. W praktyce
oznacza to, że AACSB to elitarna organizacja, skupiająca najlepsze biznesowe uczelnie na
świecie. Znalezienie się w tym samym gronie, co najlepsze szkoły biznesu na całym świecie,
wiąże się z dużym prestiżem i wzrostem i tak już znakomitej reputacji Szkoły Biznesu
Politechniki Warszawskiej. – Zawsze z dumą podkreślaliśmy naszą europejskość i
międzynarodowość, a wejście w poczet członków AACSB to potwierdzenie, że podążaliśmy i
podążamy w dobrym kierunku. Wysiłek w rozwój akademickiej edukacji biznesowej został
doceniony przez najlepszych. To otwiera przed nami nowe perspektywy i szanse, które
zamierzamy wykorzystać do dalszego rozwoju – podkreśla dr inż. Paweł Urbański, dyrektor
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Uczelnie, które zostają członkami AACSB, zyskują dzięki dołączeniu do organizacji cały szereg
korzyści: nowe możliwości networkingu i wymiany wzajemnych doświadczeń, kontakty
biznesowe, a także dostęp do publikacji naukowych czy najnowszych trendów dotyczących
edukacji biznesowej (AACSB dysponuje najbardziej wszechstronną bazą danych o szkołach
biznesu na całym świecie).
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej powstała w 1991 roku z inicjatywy Politechniki
Warszawskiej oraz London Business School, HEC School of Management Paris oraz Norwegian
School of Economics. Szkoła od lat jest członkiem European Foundation for Management
Development EFMD, skupiającej europejskie szkoły zarządzania. Międzynarodowy charakter
szkoły podkreśla także strategiczna współpraca z uczelniami takimi jak Salford University,
Politecnico di Milano w Mediolanie, Baruch College w The City University of New York, Donghua
University Goa School of Management oraz BMI czy MCI.
To nie jedyne wyróżnienie, którym Szkoła może się pochwalić w tym roku. W lipcu program
Executive MBA Szkoły Biznesu PW został sklasyfikowany jako najlepszy polski program EMBA
w Europie w rankingu QS Europe Executive MBA Ranking 2020, który powstał na podstawie
wyników badań wśród absolwentów i kompleksowej analizy danych na temat programu. Z
kolei w sierpniu branżowy portal FindMBA.com również wskazał EMBA w Szkole Biznesu
Politechniki Warszawskiej jako najlepszy polski program Executive MBA.
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