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Informacja prasowa

Wrzesień czasem decyzji. Szkoła Biznesu Politechniki
Warszawskiej otwiera się na studentów… online
Początek września to pora powrotu do szkoły, ale i ostatnie chwile na podjęcie
trudnych decyzji związanych z wyborem drogi edukacyjnej na studiach. Wiedzą o
tym ci, którzy rozważają rozpoczęcie studiów podyplomowych oraz MBA. Szkoła
Biznesu Politechniki Warszawskiej otwiera się na nowych studentów, czeka i
zaprasza - najbliższy miesiąc będzie okresem intensywnych spotkań online,
webinarów i wykładów, podczas których kandydaci będą mogli przekonać się,
dlaczego warto dołączyć do placówki.
Choć przez pandemię COVID-19 na świecie ta rekrutacja i ten rok akademicki są inne niż
wszystkie, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej do nowych realiów zdążono się już
przyzwyczaić… i przygotować.
- To nie tylko Strefa Wsparcia COVID-19, czyli program bezpłatnych konsultacji online z
ekspertami z różnych dziedzin, uruchomiona dla studentów, zaniepokojonych sytuacją na
świecie. To przede wszystkim gotowość do przejścia na system pracy zdalnej – w każdym
momencie. Zdaliśmy ten egzamin, poradziliśmy sobie z nauczaniem zdalnym. Wielu studentów
i kandydatów mieli pewne obawy, zwłaszcza w kontekście networkingu. Przez lockdown
możliwości nawiązywania nowych kontaktów stały się nieco ograniczone, ale zmierzyliśmy się
z tym i mocno postawiliśmy na interaktywność zajęć. W odróżnieniu od innych placówek
wierzymy jednak w sukces modelu mieszanego, a więc łączącego zajęcia online z tymi
stacjonarnymi – podkreśla Paweł Urbański, dyrektor Szkoły Biznesu Szkoły Politechniki
Warszawskiej.
Nabory nadal trwają, ale przez pandemię i troskę o bezpieczeństwo kandydatów zmieniono nie
tylko styl prowadzenia zajęć, ale także formułę dni otwartych. Dziś każdy zainteresowany
którymś z programów ma szansę spotkać z wykładowcami i pracownikami… na webinarium,
będącym jednocześnie informacyjnym spotkaniem online. - To rozwiązanie bezpieczniejsze,
bardziej pewne i dzięki niemu możemy spotkać się z tymi kandydatami, którzy z różnych
względów nie mogliby nas odwiedzić.
Wiele webinariów, różne dziedziny
Na wrzesień zaplanowano 9 webinarów z różnych dziedzin i poświęconych różnym programom:
transformacji digitalowej w organizacjach, Finance & Technology, studiów ACCA, Kaizen 4.0
Industry, flagowych studiów Executive MBA. Wezmą w nich udział prowadzący zajęcia,
opiekunowie merytoryczni programów, a nawet zagraniczni goście. Pierwsze ze spotkań
odbędzie się już 9 września o godzinie 17:00 i będzie poświęcone studiom MBA Digital
Transformation oraz Finance & Technology. – Na webinarze poświęconym rozwiązaniom
Kaizen dla Przemysłu 4.0 pojawi się Andre Oliveira, wykładowca mający na koncie współpracę
z m.in. Kaizen Institute Poland jako Business Development Director oraz Kaizen Institute Iberia
jako Operations Manager. Poprowadzi on spotkanie w języku angielskim, dzięki czemu będzie

dwujęzyczny. Aspekt współpracy międzynarodowej jest dla nas bardzo istotny i chcemy go
wyraźnie podkreślać – zapowiada dyrektor Urbański.
Szczegółowy program webinariów i spotkań online dostępny jest na stronie Szkoły Biznesu
Politechniki Warszawskiej na stronie biznes.edu.pl/webinaria.
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