Kraków, 5 listopada 2021 r.

Inauguracja III edycji studiów MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” odbyła się w Sali Senackiej UR

5 listopada 2021 r. w Sali Senackiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie odbyła się inauguracja kolejnej
– III edycji studiów podyplomowych MBA
„Zarządzanie bankiem spółdzielczym”.
Wśród zaproszonych gości byli: JM dr hab.
inż. Sylwester Tabor, prof. URK – rektor UR, dr hab. inż. Andrzej Bogdał,
prof. URK – prorektor ds. kształcenia,
pełniący bezpośredni nadzór nad przebiegiem studiów MBA, dr hab. inż. Andrzej
Krasnodębski, prof. URK – prodziekan
ds. kierunków ekonomia i zarządzanie na
Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, dr Jakub Kwaśny – dyrektor Krakowskiej Szko-

ły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, mgr Ireneusz Kurczyna –
wiceprezes Zarządu Związku Rewizyjnego
Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka
w Warszawie, dr hab. Józef Kania – kierownik Studium MBA, dr inż. Aleksandra
Płonka – sekretarz studiów oraz uczestnicy
III edycji studiów w liczbie 15.
Uroczystego otwarcia III edycji studiów
dokonał rektor UR – prof. Sylwester Tabor wraz z przedstawicielami instytucji
partnerskich realizujących studia, tj. Ireneuszem Kurczyną – wiceprezesem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
w Warszawie oraz dr. Jakubem Kwaśnym

– dyrektorem Krakowskiej Szkoły Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Podkreślając znaczenie kontynuacji powstałej w 2018 r. inicjatywy powołania studiów
MBA kierowanych do kadry zarządczej
banków spółdzielczych, JM Rektor pogratulował kierownictwu studiów podjętego
zadania, zaś uczestnikom – udziału w tych
elitarnych studiach, wskazując na potrzebę
i znaczenie ciągłego doskonalenia warsztatu w realizacji wytyczonych celów.
Rektor zaznaczył także, iż dużą rolę
w realizacji studiów odgrywają nasi partnerzy, bez których już samo otwarcie
studiów nie byłoby możliwe. Dziękując
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spółdzielczych. Dodał także, że słuchacze
studiów będą mieli podczas zajęć okazję
spotkać się ze świetnymi wykładowcami
i specjalistami z zakresu ekonomii, finansów,
nauki o zarządzaniu, a także i praktykami
bankowymi, cieszącymi się dużym uznaniem wśród absolwentów I i II edycji studiów.
Podkreśliwszy dobór wykładowców, dodał
także – podobnie jak jego przedmówcy, iż
równie ważne w studiach MBA są wzajemne
relacje, wymiana doświadczeń i umiejętność
nawiązywania kontaktów, dzięki czemu zarządzanie staje się lepsze. Na koniec dodał,
że studia to także wyjście z rutyny, utartych
schematów, konfrontacja poglądów, ale również i... przedłużenie młodości.
Na koniec dr hab. inż. Andrzej Bogdał prof. URK – prorektor ds. kształcenia odczytał jako pierwszy listę obecności
uczestników III edycji studiów MBA „Za-

Przemawia prof. Sylwester Tabor - rektor UR

za głos, życzył wszystkim dalszych sukcesów zawodowych oraz miłego pobytu
w murach Uczelni.
Jako drugi głos zabrał dr Jakub Kwaśny – dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na początku swej wypowiedzi przekazał wszystkim zebranym serdeczne pozdrowienia od prof. UEK dr. hab. Piotra
Buły – prorektora ds. projektów i współpracy
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
który bezpośrednio uczestniczył w tworzeniu
i powołaniu studiów MBA na Uniwersytecie Rolniczym. Zwracając się do uczestników

III edycji słowami: „wyzwanie podjęcia studiów MBA już świadczy o tym, że jesteście
dobrymi menadżerami, ale będziecie jeszcze lepszymi”, podkreślił znaczenie edukacji
i pogłębiania wiedzy w rozwoju umiejętności
menadżerskich i kompetencji społecznych.
Wskazał również na ważność relacji i konieczność współpracy w grupie, co ma szczególne
znaczenie właśnie w przypadku banków spółdzielczych – tj. banków działających wśród
społeczności lokalnych, będących nierzadko
„ostatnią deską ratunku” dla klienta. Życząc
uczestnikom nawiązywania wielu owocnych
relacji, współpracy i korzyści ze studiów, podkreślił znakomity dobór wykładowców gwarantujących wysoki poziom wiedzy.
W dalszej kolejności o zabranie głosu został poproszony mgr Ireneusz Kurczyna
– wiceprezes zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka
w Warszawie. Będąc biegłym rewidentem
zaznaczył, że na co dzień obserwuje, jak
funkcjonują banki spółdzielcze, i bardzo
się cieszy, że prezesi banków spółdzielczych
chcą się uczyć, chcą się rozwijać i podejmują
studia MBA. Zaznaczył, że prowadzone na
Uniwersytecie Rolniczym studia MBA gwarantują realizację programu uwzględniającego potrzeby kadry menadżerskiej banków

Dr inż. Aleksandra Płonka – sekretarz studiów
MBA
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Dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK –
prorektor ds. kształcenia odczytał listę obecności
uczestników III edycji studiów MBA

rządzanie bankiem spółdzielczym”, witając
każdego słuchacza.
Wykład inauguracyjny pt. Bankowość
spółdzielcza w dobie post COVID wygłosił dr
inż. Marcin Idzik ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Tekst: dr inż. Aleksandra Płonka
Zdjęcia: Jacek Okarmus

