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Rozwój technologii, idea Smart City, rozwiązania ukierunkowane na technologie – to tylko niektóre z
wyzwań, przed którymi stają dzisiejsi samorządowcy. A zarządzanie dużymi organizacjami nie należy do
najłatwiejszych. Jak się tego nauczyć? Naprzeciw wychodzą pierwsze w Polsce studia MBA dla
samorządowców. Ich program i wykładowców układaliśmy w sposób, który studentom pozwoli pozyskać
i usystematyzować wiedzę o nowoczesnym zarządzaniu samorządem korzystając z doświadczeń polskich
i zagranicznych – mów prof. Piotr Buła, Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.
W Krakowskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie powstały pierwsze w
Polsce studia MBA dla samorządowców. Skąd pomysł na ten kierunek?
prof. Piotr Buła: Przez lata prowadzenia i rozwijania studiów MBA dedykowanym biznesowi doszliśmy
do wniosku, że na rynku - ale też na naszych studiach - są zainteresowani praktycznym zarządzaniem
studenci wcale z biznesem nie związani. To samorządowcy z różnych szczebli zarządzania - prezydenci,
burmistrzowie, wójtowie, zarządzający urzędami marszałkowskimi, dyrektorzy wydziałów, prezesi
miejskich spółek. Armia ludzi! Na co dzień zarządzają oni bardzo dużymi organizacjami i w coraz
bardziej konkurencyjnym świecie - również w konkurujących ze sobą samorządach! - potrzebują
profesjonalnej wiedzy o zarządzaniu. Potrzebują pozytywnych przykładów, inspiracji. Na naszym MBA
in Community Management taką wiedzę otrzymają od wykładowców z różnych branż, ale również od
siebie, wymieniając się własnymi doświadczeniami.
Czy Pana zdaniem samorządy są dzisiaj w kryzysie? Czy studia MBA mogą pomóc w lepszym
odnalezieniu się w sytuacji?
prof. Piotr Buła: Polski samorząd jest dziś jednym z niewielu na świecie modelowych przykładów jak w
stosunkowo niedługim czasie zrobić coś z niczego. Coś, co stało się wzorem dla tych, którzy sprawny
samorząd dopiero tworzą. To dlatego nasi wykładowcy są zapraszani do konsultacji zmian ustrojowych
na Ukrainie, czy w krajach Ameryki Południowej. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy mieli kryzys
samorządności. Jesteśmy raczej w momencie stawiania sobie pytań o pewne rozwiązania - np. o
kompetencje powiatów. To jednak normalne i nierewolucyjne zmiany. Te dyskusje toczą się też na
naszych studiach. Ich program i wykładowców układaliśmy w sposób, który studentom pozwoli pozyskać
i usystematyzować wiedzę o nowoczesnym zarządzaniu samorządem korzystając z doświadczeń polskich
i zagranicznych. Studia będą też inspiracją w podejmowaniu samorządowych strategicznych decyzji. O
tym jak mocne i ambitne jest to środowisko świadczy frekwencja na studiach MBA in Community
Management. Samorządowcy są silni i ambitni, ale wiedzą, że warto w siebie inwestować.
Jakiego typu zajęć mogą spodziewać się uczestnicy studiów?
prof. Piotr Buła: Studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania organizacją w
aspektach finansowym, komunikacyjnym, prawnym i kapitału ludzkiego. Rozwiną umiejętności
umożliwiające efektywne pełnienie funkcji kierowniczych i zarządczych. MBA in Community
Management pozwoli samorządom skorzystać z wiedzy (zarządzanie/psychologia/media) i rozwiązań,
które z powodzeniem wykorzystuje biznes.
Na szczególne podkreślenie zasługuje praktyczny wymiar studiów, który gwarantują wykładowcy:
prezydenci, marszałkowie, dyplomaci, praktycy zarządzania w samorządach, twórcy strategii
samorządowych, szefowie wydziałów w urzędach polskich miast i województw oraz wykładowcy
akademiccy z najlepszych uczelni w Polsce. Dodatkowo, ukończenie studiów pozwoli absolwentom
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przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz zwalnia z egzaminu dla
kandydatów na członków organów nadzorczych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym. Program oparty jest na faktycznych i aktualnych problemach
samorządowych, przedstawianych przez praktyków. Zajęcie prowadzone są z zastosowaniem
interaktywnych metod nauczania z wykorzystaniem studiów przypadku, symulacji i ćwiczeń
praktycznych przez doświadczonych wykładowców i trenerów biznesu.
Dla kogo dedykowane są studia i jakie warunki należy spełnić, by móc je rozpocząć?
prof. Piotr Buła: Studia MBA in Community Management dedykowane są liderom i zarządzającym w
samorządach i spółkach miejskich. Zajęcia przeznaczone są dla urzędników, polityków i liderów opinii
(urzędy miast, gmin, marszałkowskie, powiaty, spółki, radni, ale też zarządzający NGO-sami
współpracujący z samorządami). Program kierowany jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla
pracujących w sektorze publicznym. Słuchaczami mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem
ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Kandydaci powinni
posiadać doświadczenie zawodowe, minimum 3-letni staż pracy na stanowisku managerskim.
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