
MBA Study Tour USA  
dla słuchaczy programów MBA 

w grupie Wyższych Szkół Bankowych

Miami Waszyngton Columbus

15-24 czerwca 2017

Od 55 lat Global Ties U.S. (wcześniej: National Council for International Visitors) wspiera 

nawiązywanie relacji na skalę globalną. Tworzy sieć koordynującą międzynarodowe programy 

wymiany i łączy liderów pochodzących z różnych stron świata. Zapewnia organizacjom, z którymi 

współpracuje, możliwość nawiązywania współpracy, rozwój umiejętności przywódczych 

i profesjonalne zaplecze, aby stawały się silniejsze, a ich działalność bardziej efektywna. Sieć 

Global Ties jest od wielu lat partnerem Departamentu Stanu oraz jego prestiżowego programu 

IVLP (International Visitor Leadership Program), z którego korzysta corocznie ponad 5000 osób 

z całego świata. W programie wzięło już udział ponad 20 000 uczestników, w tym ponad 330 osób 

zajmujących wysokie stanowiska w rządach wielu krajów, jak m.in. Margaret Thatcher, Tony Blair, 

Julia Gillard, Felipe Calderon, Anwar Sadat czy Indira Ghandi. Ta lista obejmuje również osobistości 

z Polski – Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego czy Beatę Szydło.

Wyższe Szkoły Bankowe
Lider programów MBA w Polsce

2017

Miami Miami

Waszyngton Columbus



Unikatowy program Study Tour   
Coroczny wyjazd do USA wpisał się już 
w kalendarz wydarzeń organizowanych 
specjalnie dla naszych słuchaczy. Jego 
stałym punktem jest wizyta na uczel-
ni partnerskiej – Franklin University  
w Columbus w stanie Ohio. 

W tym roku program wyjazdu obejmuje 
również pobyt w Miami i Waszyngtonie. 

Uczestnicy Study Tour zostaną zaprosze-
ni do siedzib znanych na całym świecie 
firm i instytucji, a podczas spotkań z kie-
rownictwem będą mieć możliwość dys-
kusji i zadawania pytań.

W dotychczasowych edycjach nasi słu-
chacze byli już gośćmi:  
• U.S. Congress
• World Bank 
• Lockheed Martin
• Honda
• Boeing.

W tym roku uczestnicy ponadto odwie-
dzą m.in. amerykańskie centrale: 
• UPS
• Port of Miami.

W programie turystycznym znajdzie się 
również wizyta w:
• Everglades National Park na Florydzie.

USA

Miami Beach

Floryda
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Dzień 1-3 

15-17 czerwca

•  Wizyty studyjne  w firmach i instytucjach 
o zasięgu globalnym:  
- Port of Miami (centrum rejsów karaibskich)
- UPS

•  Zwiedzanie Florydy, w tym: 
- Park Narodowy Everglades
- Miami Beach (zakwaterowanie przy plaży)
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Dzień 4-6 

18-20 czerwca

•  Wizyta w Banku Światowym

•  Wizyta w Kongresie Amerykańskim

•  Wizyta w koncernie zbrojeniowym Lockheed Martin 
(producent F-16 i F-22)

•  Wizyta w koncernie Boeing

•  Zwiedzanie Waszyngtonu, m.in.:
- Pomnik Lincolna
- National Mall
- Biały Dom
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Dzień 7-10
 
21-24 czerwca

•  Wizyta studyjna we Franklin University w ramach 
„Citizen Diplomacy and Knowledge Exchange”

•  Zwiedzanie campusu oraz prezentacja dotycząca 
uczelni partnerskiej Franklin University

•  Wizyta w zakładach produkcyjnych Honda of America

•  Zwiedzanie siedziby władz stanu Ohio

• 24 czerwca wylot do Polski 

Ramowy program wyjazdu 

*  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wyjazdu, 
również w zakresie wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach. 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
•  Minimalna liczba uczestników to 12 osób. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
odwołania wyjazdu w  przypadku mniej-
szej liczby zgłoszeń.   

•  Maksymalna liczba uczestników: 20 osób. 
Kandydaci będą akceptowani według ko-
lejności zgłoszeń i po opłaceniu kosztów 
programu. 

•  Przy przyjmowaniu zgłoszeń pierwszeń-
stwo przysługuje słuchaczom programów 
MBA w WSB.  

•  W przypadku wolnych miejsc możliwy 
jest udział w wyjeździe współmałżonka 
lub partnera (odpłatność taka sama jak 
w  przypadku słuchaczy). 

•  Istnieje możliwość wcześniejszego wylotu 
lub przedłużenia pobytu. W takiej sytuacji 
uczestnicy powinni samodzielnie zakupić 
bilety lotnicze. 

•  Istnieje możliwość samodzielnego zaku-
pienia przez uczestników wyjazdu bile-
tów lotniczych.

•  Znajomość języka angielskiego nie jest 
wymagana. Uczestnikom na spotkaniach 
w firmach towarzyszyć będzie lokalny 
tłumacz. Sprawy organizacyjne będą tłu-
maczyć opiekunki grupy z ramienia Biur 
MBA w WSB.  

WIZA
•  Global Ties US wystawia zaproszenie do 

USA.

•  Lokalne Biuro MBA udziela pomocy w zło-
żeniu aplikacji wizowej dla osób nieposia-
dających wizy amerykańskiej.

•  Odpowiedzialność za uzyskanie wizy 
amerykańskiej spoczywa na uczestnikach.   

TERMINARZ
•  Termin zgłoszeń:  31 marca 2017 r. Zgło-

szenie wiąże się z dokonaniem wpłaty 
w wysokości 5000 zł na konto WSB wska-
zane w umowie. Pozostała kwota płatna 
do 24 kwietnia 2017 r.

PRZELOTY
Współpracujemy z agencją turystyczną, 
która może pomóc w zakupie biletu.

Kontakt: Joanna Zagórska 
Agencja Turystyczna KOMPAS
mobile: +48 662 140 813
joanna.zagorska@bilety-lotnicze.com.pl

ZAKWATEROWANIE
Global Ties zapewnia uczestnikom zakwa-
terowania w pokojach 2-osobowych z od-
dzielnymi łóżkami.  

KOSZT 
Uczestnicy ponoszą następujące koszty: 

•  koszt uczestnictwa: 2950 USD 

•  koszty przelotów (Polska-USA-Polska 
oraz wewnętrzne) – ok. 5000 PLN  

•  koszty wstępów poza oficjalnym progra-
mem wyjazdu + koszty kolacji (w cenie 
są śniadania i obiady) 

•  inne: koszt ubezpieczenia, koszt wizy, 
koszt przejazdu na lotnisko w Warszawie.

Uczestnicy wyjazdu zawierają z Wyższą 
Szkołą Bankową umowę o pośrednictwo 
w organizacji wyjazdu Study Tour 2017.  

Miami

Waszyngton



Polecam wszystkim MBA Study Tour. To niesamowita okazja, by 

wziąć udział w zajęciach we Franklin University, wizytach studyjnych 

w firmach o światowej renomie, a także by zwiedzić ciekawe miasta 

w USA. Mimo że bywam w Stanach Zjednoczonych prywatnie, 

z pewnością samemu nie udałoby mi się odwiedzić takich firm jak 

Lockheed Martin, Boeing czy też spotkać się z przedstawicielem 

Kongresu Stanów Zjednoczonych. Przekonajcie się sami. 

Przemysław Nowicki 

uczestnik Study Tour edycja 2016 

ORGANIZATORZY
Organizacja wyjazdu - USA
Global Ties U.S.
1250 H St NW
Waszyngton, USA  

Współpraca organizacyjna
Franklin University 
201 S. Grant Ave. 
OH 43215
Columbus, USA 
www.franklin.edu

ZAPISY
Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt z lokalnym Biurem Programu MBA: 

Bydgoszcz Magdalena Kołowrocka tel. 52 58 29 143 magdakol@wsb.bydgoszcz.pl 

Chorzów
Zuzanna 
Łukaszewska-Colik

tel. 32 349 84 77 zcolik@chorzow.wsb.pl

Gdańsk Izabela Bednarska tel. 784 323 966 ibednarska@wsb.gda.pl

Poznań Aleksandra Charyna tel. 601 299 909 aleksandra.charyna@wsb.poznan.pl

Toruń Agnieszka Laskowska tel. 56 66 09 265 agnieszka.laskowska@wsb.torun.pl

Wrocław Magdalena Kuriata tel. 602 254 308 magdalena.kuriata@wsb.wroclaw.pl 

Organizacja wyjazdu - Polska
•  Opiekun wyjazdu:: Aleksandra Charyna, 

Biuro Programu MBA w Poznaniu 
tel. 61 655 32 07, 601 299 909, 
mba@wsb.poznan.pl

•  Współpraca: Izabela Bednarska, 
Biuro Programu MBA w Gdańsku 
tel. 58 522 75 57, 784 323 966, 
mba@wsb.gda.pl

•  Koordynacja ogólnopolska: 
Maciej Kolasiński, Wiceprezes 
TEB Akademia – tel. 660 509 359 
m.kolasinski@teb-akademia.pl

REKOMENDACJE 


