
XIV Kongres MBA 2018 r. 
W dniach 18–20 maja w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK odbył się XIV
Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres to coroczne spotkanie
menedżerów z Polski i świata, kadry naukowej, studentów, absolwentów i
dyrektorów programów Master of Business Administration. Organizacja
Kongresu to przykład integracji działań nastawionych z jednej strony na
edukację i integrację środowiska MBA w Polsce, z drugiej na kreowanie i
aktywne kształtowanie polskiej gospodarki, wytyczanie trendów i dobrych
praktyk w biznesie. Tegoroczne edycja kongresu odbyła się pod hasłem
„Lokalne zasoby biznesowe a globalna działalność firm”.

Pierwszy i drugi dzień kongresu wypełniło pięć paneli dyskusyjnych,
poprowadzonych przez przedstawicieli czołowych, polskich ośrodków
skupiających środowisko MBA:

Panel I:
"Poland and Cracow during the time of global activities". 

Prelegenci: Dr Piotr Sedlak (moderator), Andrew Hallam, John Lyons,
Monika Sawka oraz Jacek Piechota.

Panel II:
Panel przygotowany przy współpracy z #OMGKRK - Krakow Startup
Community  - "Global success made in Poland".

Prelegenci: Luca Bertocci (moderator), Grzegorz Błażewicz, Zbigniew
Woźnowski oraz  Richard Lucas.

Panel III:
"Dylemat lokalny versus globalny z perspektywy zróżnicowania kultur i
relacji dyplomatycznej".

Prelegenci: Dr Agnieszka Żak (moderator), Urszula Gacek, Philippe de
Brouwer oraz Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski.
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„Wykorzystanie zasobów lokalnych w projektach HR zarządzanych
globalnie - studium przypadku.”,
„Ekonomia behawioralna - irracjonalne decyzje konsumentów a
globalne decyzje firm. ”,
„Wyzwania globalnych firm na lokalnych rynkach - zarządzanie
różnorodnością w praktyce.”, 
„Wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami.".

Panel IV:
Panel przygotowany przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz
Centrum Edukacji PIBR - "Pochwała autodiagnozy. Raportowanie
zintegrowane jako narzędzie zarządzania".

Prelegenci: Ewa Sowińska (moderator), Mirosław Czekaj, Krzysztof
Burnos oraz Olga Petelczyc. 

Panel V: 
"Local versus global – dylemat czy fikcja?"

Prelegenci: dr hab. Piotr Buła, prof. UEK (moderator), Przemysław
Powalacz i Piotr Dziwok. 

Study Visits:
W ramach Kongresu MBA odbyły się specjalne wizyty w firmach (Study
Visits) zlokalizowanych w Małopolsce. Była to doskonała okazja, by
porozmawiać z kadrą zarządzającą i obejrzeć część linii produkcyjnych.

W tym roku podczas pierwszego dnia Kongresu zaprosiliśmy uczestników
do Firm:

Warsztaty biznesowe:
Podczas drugiego dnia Kongresu odbyły się również cztery równoległe
warsztaty biznesowe:



Gala Dinner oraz aukcja charytatywna:
Na zakończenie pierwszego dnia kongresu (18 maja), zgodnie z tradycją,
goście zostali zaproszeni na uroczystą Galę Dinner połączona z aukcją
charytatywną. Tegoroczny bankiet odbył się w Pałacu Czeczotka
położonym w samym sercu Starego Miasta przy ulicy św Anny. Dodatkową
atrakcją bankietu był występ duetu muzycznego "Julia Mii & Witek
Niedojadło". 

Tegoroczna aukcja przeprowadzona została na rzecz Fundacji "O zdrowie
dziecka". Tym razem z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora dla
Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
kierowanego przez Pana Profesora Stanisława Kwiatkowskiego. Podczas
licytacji udało się zebrać kwotę ponad 12 000zł.

Piknik Golfowy i XI KSB UEK Golf Cup 2018: 
Trzeci dzień XIV Międzynarodowego Kongresu MBA upłynął w sportowej
atmosferze na polu golfowym Royal Kraków Golf & Country Club w
Ochmanowie. Gościliśmy zarówno Golfistów, jak i tych, którzy jeszcze nie
rozpoczęli swojej przygody z golfem. 
Program pikniku golfowego przewidywał:
 - IX Turniej MBA o Puchar Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK,
 - Akademię Golfa - nauka gry dla początkujących,
 - wspólne grillowanie.


