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A
kademia Leona Koźmiń-
skiego istnieje od 18 lat
i wraz z osiągnięciem wieku
dojrzałości stała się najwy-
żej notowaną w rankingach

szkołą biznesu zEuropy Środkowej.
Skończyły się czasy, kiedy młodzież

szukała uczelni wyłącznie blisko domu.
Ta strategia okazała się zwodnicza, bo
okazało się, że wmałych ośrodkach stu-
dia są sposobem na przeczekanie bez-
robocia i nie dają młodym ludziom
przewagi narynku pracy.

– Największym zainteresowaniem
cieszą się duże ośrodki akademickie,
w których wykłada najlepsza kadra
– mówi Ewa Barlik, rzeczniczka Akade-
mii Leona Koźmińskiego. – Kandydaci
na studia sprawdzają też akredytacje
i miejsca szkół w rankingach. Poza tym
chcą studiować w miastach, w których
rynek pracy jest najbardziej rozwinięty,
a więc przede wszystkim w Warszawie.
Tu można równocześnie studiować
i pracować, czyli usamodzielnić się
irozpocząć karierę zawodową.

Trzy korony

Naświecie jest około11 tysięcy uczel-
ni ekonomicznych ibiznesowych, zcze-
go kilkadziesiąt w Polsce. Tylko najlep-

sze mają akredytacje międzynarodo-
wych organizacji sprawdzających jakość
kształcenia w tej dyscyplinie. W Polsce
jedyną uczelnią, zarówno wśród szkół
publicznych, jak iniepublicznych, która
ma dwie międzynarodowe akredytacje
–EQUIS iAMBA –jest Akademia Leona
Koźmińskiego (ALK). Uczelnia jest
w trakcie ubiegania się o akredytację
amerykańską AACSB. Tak zwane triple
accreditation, określane też mianem
trzech koron, to najważniejsze akredy-
tacje, jakie może uzyskać międzynaro-
dowa szkoła biznesu. Ma je niespełna60
uczelni nacałym świecie. 

–Wszystko wskazuje nato, że jeszcze
wtym roku uda nam się wejść doelitar-
nej grupy szkół, wktórych jakość kształ-
cenia spełnia najwyższe międzynarodo-
we standardy – podkreśla Ewa Barlik.
Równie ważne jest uznanie krajowej
Państwowej Komisji Akredytacyjnej
(PKA), która tylko najlepszym studiom
przyznaje ocenę wyróżniającą. Taką
otrzymał kierunek zarządzanie na ALK.

– Żadna polska uczelnia nie ma
szans na wysoką pozycję w tzw. rankin-
gu szanghajskim, który porządkuje
ośrodki akademickie świata według
osiągnięć naukowych –nagród, odkryć,
prestiżowych publikacji. Mamy jednak
szansę zwyciężać w rankingach bran-
żowych pokazujących najlepsze szkoły

według dziedzin wiedzy – uważa rektor
ALK, prof Andrzej K. Koźmiński. 

Wnajbardziej prestiżowym rankingu
szkół biznesu prowadzonym przez
dziennik „Financial Times” są obecne
tylko dwie polskie uczelnie. Akademia
Leona Koźmińskiego zajęła 39. miejsce
w Europie i okazała się aż o 28 pozycji
lepsza odwarszawskiej SGH, zajmującej
w rankingu „FT” 67. miejsce. To w ślad
za rankingiem „FT” do Polski ściągają
studenci zcałego świata. WALK studiuje
już 700 cudzoziemców z 42 krajów. Co
czwarty student stacjonarny jest zzagra-
nicy. Dla kandydatów na studia z Polski
liczą się rankingi „Perspektyw” i„Rzecz-
pospolitej”, w których po raz 12.
Koźmiński jest najlepszą niepubliczną
uczelnią w Polsce.

206 profesorów

Zarówno wrankingach, jak iwproce-
sie przyznawania akredytacji ważną rolę

odgrywa profesjonalnakadra naukowa.
Z akademią związanych jest 206 profe-
sorów i nauczycieli akademickich,
z czego dla 186 jest to pierwsze miejsce
zatrudnienia naetacie.

Uczelnia organizuje międzynarodowe
konferencje isympozja oraz stwarza wa-
runki zachęcające do pracy naukowej.
Zatrudnia też kilkudziesięciu uznanych
profesorów z zagranicy. Gościnnie wy-
głaszają tu swoje wykłady nobliści zdzie-
dziny ekonomii iambasadorowie. Wra-
mach tzw. oceny parametrycznej jedno-
stek naukowych dla badań w zakresie
nauk ekonomicznych uczelnia otrzyma-
ła najwyższą, pierwszą kategorię.

Prawo dla menedżerów

Nowoczesna szkoła biznesu to nie tylko
zarządzanie ifinanse. Przyszli menedżero-
wie muszą zdobywać wszechstronne wy-
kształcenie, awkrajach otak dynamicznie
zmieniających się przepisach jak Polska nie

mogą ominąć wiedzy czysto prawniczej.
Kolegium Prawa w Akademii Leona Koź-
mińskiego działa oddziesięciu lat. Pierwsi
absolwenci są już aktywnymi zawodo-
wo prawnikami. Obecnie prawo studiu-
je ponad 1200 osób zarówno w syste-
mie dziennym, jak i zaocznym. W ALK
laureaci wszystkich olimpiad przed-
miotowych studiują zadarmo. Uczelnia
ma też rozbudowany system stypen-
diów naukowych isocjalnych, zktórych
korzysta kilkaset osób.

Na studia w ALK można się zapisać
w systemie online, wchodząc na stronę
internetową uczelni www.kozmin-
ski.edu.pl. Biuro rekrutacji jest czynne
odponiedziałku dopiątku wgodzinach
od8 do18 iwkażdą sobotę wgodzinach
od10 do14. Wnajbliższym czasie uczel-
nia otworzy swoje mury dla kandyda-
tów na studia wyższe, podyplomowe
iMBA. Dni otwarte zaplanowano na: 19
czerwca,17 lipca i11 września ogodz.12.

—opr. a. u.

Dodatek specjalny

Gdzie studiować
BIZNES I PRAWO

∑ zarządzanie
∑ finanse i rachunkowość
∑ ekonomia – rynki zagraniczne 
∑ prawo
∑ administracja 

∑ europeistyka
∑ psychologia w zarządzaniu
∑ socjologia 
∑ studia międzynarodowe z wykłado-

wym językiem angielskim

∑ prawo plus – studia interdyscypli-
narne, na których słuchacze
łączą dwa kierunki – prawo
i zarządzanie lub finanse
i rachunkowość.

Kierunki studiów:
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Nauka, sport i sztuka

A
kademia Leona Koźmińskie-
go prowadzi studia licencjac-
kie imagisterskie nadziesięciu
kierunkach. Jest dużym cen-
trum kształcenia podyplomo-

wego z rozwiniętymi studiami specjali-
stycznymi wkilkudziesięciu dziedzinach,
studiami menedżerskimi MBA iExecutive
MBA oraz studiami doktoranckimi prowa-
dzonymi zarówno po polsku, jak i po an-
gielsku.

Studiuje w niej ponad 8 tys. osób.
Uczelnia przyciąga studentów z całego
świata, którzy chcą studiować w Euro-
pie, w dobrej szkole biznesu. W ALK cu-
dzoziemcy i studenci z Polski uczą się
nie tylko biznesu, ale też tolerancji dla
różnych kultur, religii izwyczajów. 

–Tolerancja dla innych, poszanowanie
praw jednostki i wrażliwość społecz-
na – tego staramy się tutaj uczyć w ra-
mach zajęć zetyki –mówi profesor Woj-
ciech Gasparski, którego Centrum Etyki
Biznesu wAkademii Leona Koźmińskie-
go zostało wybrane do organizacji naj-
ważniejszego światowego kongresu etyki
biznesu w2012 roku.

Pół roku w innym kraju

Uczelnia poza typowymi kierunkami
menedżerskimi, takimi jak zarządzanie
i finanse, proponuje również prawo, so-
cjologię, psychologię wbiznesie izagad-
nienia prawa międzynarodowego.
Oprócz czysto teoretycznych wykładów
jest dużo praktyki. Część zajęć prowa-
dzą osoby aktywne zarówno naukowo,
jak i biznesowo, na przykład profesor
Krzysztof Kalicki, prezes Deutsche Ban-
ku. O wykłady zabiegają tu praktycy
– prezesi firm, ministrowie, sędziowie,

urzędnicy unijni. Studenci chętnie biorą
udział w spotkaniach i seminariach na-
ukowych. Pracują w kołach naukowych.
Dzięki intensywnej wymianie w ramach
programu Erasmus, a także umowom
bilateralnym z ponad 130 uczelniami
nacałym świecie praktycznie każdy stu-
dent ALK ma okazję spędzić przynaj-
mniej pół roku, studiując winnym kraju,
nie tylko w Europie, ale też na przykład
wChinach.

Poszukiwani przez firmy

Absolwenci są cenionymi specjalista-
mi na rynku pracy. – Jak ktoś podaje
w życiorysie, że ukończył Koźmińskie-
go, to dla mnie wyraźny sygnał, że może
być naprawdę dobry – przyznaje dr
Roman Wojtala, prezes Astromana.
– Przez lata prowadzenia firmy he-
adhunterskiej nigdy się na nich nie za-
wiodłem – podkreśla prezes. Nie jest
zaskoczony, że właśnie ze względu
na karierę absolwentów Akademia Le-
ona Koźmińskiego w2010 r. została oce-
niona przez „FT” jako najlepsza
na świecie.

Sztuka i sport

Żacy akademii oprócz sukcesów
wszkole zdobywają także liczne nagrody
zaosiągnięcia sportowe. Są akademicki-
mi mistrzami Polski w koszykówce i pły-
waniu –Odtego roku uczelnia jest partne-
rem strategicznym największego biegu
stolicy Biegnij Warszawo.

Z kolei miłośnicy sztuki chętnie od-
wiedzają wystawy czy wernisaże, które
odbywają się w szkole. Dużą wystawę
swoich fotografii z podróży po świecie
prezentuje m.in. związany z ALK profe-

sor ekonomii Grzegorz Kołodko, który
zachęca studentów do patrzenia na na-
ukę ekonomii przez pryzmat globaliza-
cji izmieniającego się świata.

Najpierw był MBA

Początki uczelni sięgają 1993 roku,
kiedy to prof. Andrzej K. Koźmiński
wraz z profesorami Stefanem Kwiat-
kowskim i Witoldem Bieleckim oraz
z Oktawianem Koczubą powołał do ży-
cia Międzynarodową Szkołę Zarządza-
nia, która oferowała pierwsze na pol-
skim rynku podyplomowe studia MBA.
Prof. Koźmiński, który przez wiele lat
wykładał na zagranicznych uczelniach,
w tym na University of California w Los
Angeles, podpatrzył w Ameryce tego ty-
pu studia i bardzo mu zależało, by po-
wstały także w Polsce. W 1994 roku
szkoła kupiła budynek przy ul. Jagiel-
lońskiej 59 na warszawskiej Pradze
po dawnej fabryce, gdzie praktycznie
na gruzowisku, w jedynej ogrzewanej
wówczas sali powiedział pracownikom:
tutaj stworzymy najlepszą szkołę bizne-
su wnaszej części Europy.

Dziś w tym samym miejscu zbudo-
wano nowoczesny kampus o po-
wierzchni 21 tys. mkw. z multimedial-
nym aulami i salami wykładowymi,
obszerną biblioteką, kafeteriami, księ-
garnią, pocztą, dwoma salami sporto-
wymi i parkingiem na 450 samocho-
dów. Wszystkie sale są wyposażone
w sprzęt audiowizualny, wszędzie jest
dostęp do bezprzewodowego Interne-
tu. Komunikacja między studentami
a wykładowcami i administracją uczel-
ni zorganizowana jest w zamkniętym
systemie komputerowym. 

—opr. a. u.

Jak wieża
Babel

Jesteśmy jak wieża Ba-
bel. Nasza uczelnia jest
w pełni dwujęzyczna, to

znaczy każdy pracownik po-
sługuje się zarówno języ-
kiem polskim, jak i angiel-
skim, wszędzie są dwuję-
zyczne napisy. Jednak mając
studentów z 35 różnych kra-
jów, na korytarzach i w
atrium słyszymy rozmowy
prowadzone w przeróżnych
językach. To jest niewątpli-
wy atut kształcenia w ALK,
bo nic tak nie motywuje do
nauki języków jak kontakt z
cudzoziemcami. Większość
żaków ALK pochodzi z woj.
mazowieckiego, ale mamy
też dużą grupę słuchaczy ze
wszystkich regionów
wschodniej Polski, a nawet z
Zachodniopomorskiego.
Najliczniej reprezentowane
kraje to: Ukraina, Białoruś,
Chiny, Hiszpania.

—opr. a. u.

≥Małgorzata Żak
kierownik biura rekrutacji

Absolwenci Koźmińskiego
Prawo i ekonomia

pomagają w biznesie

≥Karol Starosta
prezes Raptor Yachts

absolwent prawa (2007)

Po ukończeniu studiów prawniczych
w Akademii Leona Koźmińskiego

wybrałem inną ścieżkę kariery niż aplika-
cja i dalsze kształcenie się w zawodzie
prawniczym. Rozpocząłem działalność
gospodarczą –najpierw była to produk-
cja łodzi i jachtów, a następnie budowa
domów jednorodzinnych, zakładanie
osiedli. Zarówno wiedza prawnicza, jak
izzakresu zarządzania, ekonomii czy ra-
chunkowości jest mi niezbędnakażdego
dnia. Zdobyłem ją podczas pięcioletnie-
go toku studiów dziennych oraz wtrakcie
wielu zajęć praktycznych. W Akademii
Leona Koźmińskiego zdobyłem też kom-
petencje wzakresie posługiwania się ję-
zykami obcymi, które służą mi wkontak-
tach zpartnerami biznesowymi zcałego
świata. Żeglarstwo –moje hobby idzisiej-
szą profesję –mogłem rozwijać wuczel-
nianej sekcji AZS, startując wcyklu regat
na szczeblu lokalnym i krajowym. Nie
bez powodów wróciłem na uczelnię, by
kontynuować edukację napodyplomo-
wych studiach Executive MBA, które dziś
należą donajlepszych naświecie.

Praktyka idzie
w parze z nauką

≥Małgorzata Mądrala
menedżer ipełnomocnik 

zarządu wCentrum Medycznym 
MAVIT ., 

absolwentka zarządzania
imarketingu (2006)

WAkademii Leona Koźmińskiego
praktycznie każde zajęcia o cha-

rakterze ćwiczeń opierały się na pracy
w zespołach, na rozwiązywaniu real-
nych przypadków biznesowych łączą-
cych wiedzę z różnych obszarów. Taka
forma nauki, poparta wykładami teore-
tycznymi, uczy kreatywności, elastycz-
ności działania. W Centrum Medycz-
nym MAVIT pracuję od pięciu lat, z po-
wodzeniem realizując różnorodne za-
dania i projekty – od zarządzania jako-
ścią przez zarządzanie zasobami ludzki-
mi po marketing. Przygotowanie
merytoryczne wyniesione ze studiów
bardzo mi pomogło wszybkim wdroże-
niu się w pracę. Wysoko oceniam
zwłaszcza zajęcia zzarządzania zasoba-
mi ludzkimi, które okazały się szczegól-
nie przydatne w kierowaniu zespołami
specjalistów wośrodkach medycznych.

Na stypendium 
dowiedziałem się,

co chcę robić 

≥Dariusz Żuk
prezes zarządu Polska Przedsiębiorcza, 

absolwent zarządzania  
imarketingu (2005)

Zaraz po ukończeniu studiów współ-
tworzyłem instytucję, którą dziś za-

rządzam –Polskę Przedsiębiorczą. Zaj-
muje się ona tworzeniem najlepszych
warunków do kreowania i rozwijania
start-upów.

Realizując założenia Polski
Przedsiębiorczej, udało nam się
stworzyć największą w Europie
sieć Akademickich Inkubatorów
Przedsiębiorczości, fundusz in-
westycyjny AIP Seed Capital oraz
sieć centrów biznesu – AIP Busi-
ness Link. Studia umożliwiły mi
w znacznym stopniu realizację
moich pasji i marzeń, dostarczyły
mi praktycznej wiedzy, którą dziś
wykorzystuję.

Wysoko oceniam edukację, która
umożliwia bezpośredni kontakt z bar-
dzo ciekawymi i inspirującymi osoba-
mi, a takie spotkałem zarówno wśród
studentów, jak i uczelnianej kadry.
Podczas stypendium zagranicznego

zdobyłem nieco inną perspektywę,
szersze spojrzenie na to, co chcę robić,
dokąd zmierzam.

Według mnie takie studia dają naj-
lepsze wyniki. Obecnie mam możli-
wość porównywania edukacji bizneso-
wej w wielu krajach i muszę przyznać,
że uczelnię, którą ukończyłem, zali-
czyłbym do czołówki.

Własna firma
daje wolność

≥Joanna Bitner
założycielka sklepu 

internetowego zkosmetykami, 
absolwentka zarządzania (2010)

W łasną firmę założyłam zaraz
po ukończeniu studiów i był to

sklep internetowy z kosmetykami.
Przypuszczam, że zadecydował o tym
gen przedsiębiorczości wszczepiony
przez lata edukacji na Koźmińskim. Ta
uczelnia dała mi przekonanie, że pro-
wadzenie własnego biznesu jest taką
samą pracą jak etat w korporacji, jed-
nak ze znacznie większym poczuciem
wolności. Nie boję się ryzyka, jakie
niesie taka działalność, mam jego
świadomość, ale mam też przekona-
nie, że robię coś właściwego. Zwłasz-
cza teraz, kiedy założyłam rodzinę

i spodziewam się dziecka, chciałabym
pogodzić obowiązki kobiety przed-
siębiorcy i matki.

Strategia 
się przydaje

Marcin Ambroziak
członek zarządu AMBRO Logistics 

i AMBRO Transport z Turku, 
absolwent zarządzania (2009)

Akademię Leona Koźmińskiego po-
lecił mi kolega, twierdząc, że jest

to uczelnia dla osób zainteresowa-
nych prowadzeniem dużego biznesu i
rozwijaniem firm rodzinnych. Dziś
chętnie korzystam ze zdobytej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego,
która jest mi niezbędna do podejmo-
wania kluczowych decyzji jako człon-
kowi zarządu dwóch spółek kapitało-
wych, zajmujących się kompleksowy-
mi rozwiązaniami logistycznymi dla
firm w Europie.

W ALK duży nacisk kładzie się na
praktykę. Studiując i kierując firmą
zdobyłem kompetencje, które pomo-
gły mi w odniesieniu sukcesu. Podczas
studiów poznałem wiele ciekawych
osób, z którymi kontakt utrzymuję do
dziś, a z niektórymi współpracujemy w
biznesie.

—opr. a. u.

Gwiazdy 
studiują

Otylia Jędrzejczak – pływaczka
Ukończyła studia podyplomowe
z PR 

Natalia Kowalska

– kierowca Formuły 2
Studiuje zarządzanie

Mariusz Fyrstenberg – tenisista
Studiował zarządzanie 
i marketing 

Paweł Staliński – model
Studiuje finanse 
i rachunkowość

Paweł Korzeniowski – pływak
Studiuje zarządzanie

Joanna Paprocka – taekwondo
Ukończyła studia podyplomowe
z PR 

Krzysztof Buras – brydżysta
Studiuje prawo
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Działa studencka po-
radnia prawna pro
publico bono, z której
pomocy korzystają

osoby o niskich dochodach.
Sprawy prowadzą studenci
pod czujnym okiem opieku-
nów. Bywają równie skuteczni
jak adwokaci i często potrafią
wygrać sprawy przed sądem. W
wakacje studenci prawa są za-
chęcani do odbywania praktyk
w kancelariach prawnych i in-
stytucjach państwowych. Biorą
też udział w zagranicznych wy-
jazdach studyjnych. – Niewiel-
kie grupy, doskonali profesoro-
wie, atrakcyjne formy wykła-
dów i ćwiczeń, w tym własna
sala sądowa do symulacji roz-
praw, dają dobre wyniki w pro-
cesie kształcenia – mówi
rzecznik ALK Ewa Barlik. – Ab-

solwenci dostają się na aplika-
cje sędziowskie, radcowskie i
adwokackie i szybko odnoszą
pierwsze sukcesy zawodowe.

Kadra mocną stroną

Kolegium Prawa ALK rok te-
mu zajęło siódme miejsce w
prestiżowym rankingu wydzia-
łów prawa opublikowanym
przez „Wprost”. Wyprzedziło
ponad 20 wydziałów prawa w
Polsce. Ranking został przygo-
towany na podstawie wyników
ankiety rozesłanej do praco-
dawców z prośbą o wskazanie
uczelni, której absolwentów
chętnie zatrudniliby u siebie. W
Kolegium Prawa obroniono już
pierwsze prace doktorskie, a w
najbliższym czasie uczelnia bę-
dzie starać się uzyskać upraw-
nienia habilitacyjne także w

dziedzinie nauk prawnych. Pra-
wo wykłada 23 profesorów. Tyl-
ko w ciągu ostatnich pięciu lat
pracownicy naukowi wydali 48
książek, opublikowali ponad
300 artykułów, pracowali przy
krajowych i zagranicznych pro-
jektach grantowych, a samo ko-
legium było organizatorem po-
nad 70 konferencji i seminariów
naukowych. Kadra naukowa
jest jednym z atutów tego kie-
runku. 

– Pasjonuję się prawem kar-
nym i medycyną sądową – mó-
wi Anna Krasowska, studentka
IV roku. – Czytałam książki pro-
kurator dr Moniki Całkiewicz o
identyfikacji pisma patologicz-
nego czy oględzinach zwłok i
miejsca ich znalezienia. Autorka
jest wielkim autorytetem dla
policji kryminalnej i chciałabym
się od niej jak najwięcej na-

uczyć. Mam tę okazję, bo wykła-
da w akademii – stwierdza stu-
dentka. Sporo czasu na znale-
zienie właściwej uczelni poświę-
cił  Paweł Dziekański, student IV
roku prawa. 

– Na dużych uniwersyteckich
wydziałach praktycznie nie ma
szans na bezpośredni kontakt z
profesorem. Tu mam zapewnio-
ne indywidualne konsultacje
– uważa.

Dla najzdolniejszych

W Kolegium Prawa działają
studenckie koła naukowe,
gdzie żacy rozwijają swoje zain-
teresowania. – Podczas konfe-
rencji naukowej w sprawie
ochrony danych osobowych z
udziałem GIODO para studen-
tów z prawniczego koła nauko-
wego Lege Artis wygłosiła refe-

rat podważający wręcz zasad-
ność pewnych regulacji doty-
czących wykorzystania biome-
trii w systemach dostępu i kon-
troli w środowisku pracy – mó-
wi rzeczniczka.

Unikalną ofertą ALK jest tak
zwane prawo plus, czyli studia
równocześnie na dwóch kie-
runkach – prawie i dodatkowo
finansach i rachunkowości
albo zarządzaniu do wyboru.
Nie jest łatwo połączyć dwie
wymagające ścieżki edukacyj-
ne, dlatego ten program jest
dostępny tylko dla najzdolniej-
szych. 

Student, który go wybierze,
od pierwszego roku jest pod
opieką tutora i z jego pomocą
może kształtować swój indywi-
dualny tok studiów. Absolwent
otrzymuje dwa dyplomy ukoń-
czenia studiów – magistra pra-

wa oraz licencjata/magistra za-
rządzania lub finansów i ra-
chunkowości. Tego typu studia
prowadzone są wyłącznie w
trybie stacjonarnym. Ich ukoń-
czenie daje duże możliwości na
rynku pracy. Można być praw-
nikiem, który doskonale rozu-
mie biznes, lub biznesmenem
ze świetną znajomością przepi-
sów prawa.

Dwa lata temu Senat uczelni
powołał prawnicze seminarium
doktoranckie, gdzie studiują za-
równo sędziowie, doświadczeni
prawnicy, jak i absolwenci in-
nych studiów, na przykład
dziennikarstwa, zarządzania
czy administracji. Z tego semi-
narium skorzystały już 142 oso-
by, z których spora część ma już
zaawansowane prace nad dok-
toratami. 

—oprac. a.u.

Warsztaty prawnicze prowadzone

przez sędziów, klinika prawa, w

której żacy mogą zdobywać do-

świadczenie zawodowe,

śniadania naukowe, zajęcia z reto-

ryki i negocjacji prowadzone

przez znanych aktorów, ćwiczenio-

wa sala rozpraw, w której

odbywają się symulacje spraw są-

dowych także w języku

angielskim – studenci Koźmiń-

skiego mają z czego wybierać.

Czym jeszcze zachęcacie przy-

szłych prawników? 

Jolanta Jabłońska-Bonca:
Studiowanie prawa w naszej
uczelni różni się od
studiowania prawa na innych
uczelniach pod względem na-
ukowym, dydaktycznym,
organizacyjnym. Mamy pro-
gram bardzo mocno
osadzony w najnowszych ten-
dencjach nauki światowej,
dostosowany do potrzeb ryn-
ku pracy, i obowiązkowe
praktyki m.in. w sądach, pro-
kuraturach, kancelariach,
ministerstwach czy instytu-
cjach pozarządowych.
Naszym atutem jest
powiązanie prawa i biznesu.

W kwietniu zeszłego roku w
rankingu wydziałów prawa

opublikowanym przez
„Wprost” zajęliśmy siódme
miejsce, wyprzedzając ponad
20 wydziałów prawa w Polsce. 

Stawiamy na warsztaty
praktyczne, zajęcia interak-
tywne, które uczą
konkretnych umiejętności,
bardzo przydatnych w tym
zawodzie. Możemy sobie na
to pozwolić, gdyż mamy małe
grupy studentów. Rocznie
przyjmujemy 300 osób. Nasi
studenci uczą się pisać pisma
procesowe, uczestniczą w sy-
mulacjach rozpraw, w
warsztatach prawniczych,
zdobywają doświadczenie w
poradni prawnej, pomagając
klientom. Dzięki temu mają
dostęp do prawdziwych do-
kumentów, poznają co to
odpowiedzialność. I co istot-
ne, wygrali już sporo spraw,
np. z PZU czy warszawskim
szpitalem, co – jak wiadomo –
nie jest łatwe.

Mamy też znakomitą kadrę,
która jest w stanie poświęcić
swój czas, by porozmawiać z
każdym studentem i solidnie
go przygotować do egzaminu.
Dzięki temu możemy wyko-
rzystać atuty studiujących i

pracować nad ich słabszymi i
mocnymi stronami. To prze-
waga konkurencyjna nad
innymi uczelniami. Wśród
wykładowców są m.in. prof.
Jan Barcz (prawo międzyna-
rodowe), prof. Grzegorz W.
Kołodko, prof. Leszek Kubicki
(prawo karne), prof. Cezary
Mik (prawo europejskie i UE),
prof. Adam Noga (ekonomia),
prof. Józef Okolski (prawo
handlowe), prezes Izby Kar-
nej Sądu Najwyższego prof.
Lech Paprzycki (procedura
karna), prof. Maksymilian
Pazdan (prawo cywilne), prof.
Alicja Pomorska (prawo finan-
sowe), prof. Zbigniew Rau
(doktryny polityczno-praw-
ne), prof. Wojciech Sadurski,
prof. Joanna Sieńczyłło-Cha-
bicz, prof. Wojciech
Sokolewicz (prawo konstytu-
cyjne), prof. Wanda
Stojanowska (prawo rodzin-
ne), prof. Teruji Suzuki, sędzia
SN prof. Tadeusz Wiśniewski,
prof. Teresa Wyka (prawo pra-
cy). 

Jakie predyspozycje musi mieć

kandydat na studia?

Na prawo nadaje się każdy,
kto widzi się w bardzo wielu
różnych dziedzinach życia,
niekoniecznie w zawodach
prawniczych, jest pracowity,
sumienny i kreatywny. Trzeba
wiedzieć, że prawo nie zamy-
ka prawie żadnej drogi
zawodowej. Można intereso-
wać się ochroną środowiska i
przyjść na prawo, a potem zo-
stać świetnym specjalistą w
tej dziedzinie i pracować np.
w instytucji ochrony środowi-
ska. Ktoś, kto interesuje się
sztuką, na prawie może napi-
sać pracę z zakresu prawnej

ochrony dzieł sztuki, a potem
zajmować się organizowa-
niem wystaw. Pasjonaci
muzyki na prawie poznają
prawa autorskie oraz własno-
ści intelektualnej i w
przyszłości mogą zostać np.
menedżerami artystów. Zale-
ży nam na bardzo różnych
ludziach. Nie przyjmujemy
tylko tych, którzy na maturze
zdawali historię lub WOS, ale
też np. biologię. Bo jest wiele
dziedzin prawa, np. prawo
medyczne, własności intelek-
tualnej, ochrony zwierząt,
którymi można się zajmować.

Czy rynek jest nasycony absol-

wentami prawa?

Nie. Jest wiele nowych
dziedzin, w których są po-
trzebni specjaliści, np. prawo
energetyczne, żywnościowe,
brakuje specjalistów od pra-
wa pracy, ochrony danych
osobowych. My dzięki temu,
że mamy uprawnienia dok-
torskie, możemy zapewnić
absolwentom rozwój
naukowy w wybranej dziedzi-
nie. 

Dlaczego prawo nie nadaje się, by

podzielić je na system boloński? 

Wszystkie ustawy dopusz-
czające do aplikacji
prawniczych w Polsce wyma-
gają pięcioletnich studiów
prawniczych. Nie ma żadnego
klasycznego zawodu
prawniczego, który można by
było wykonywać po ukończe-
niu trzech lat studiów na tym
kierunku. 

Teoretycznie można po-
dzielić te studia na 3 + 2, ale
należałoby do tego
dostosować całą infrastruktu-
rę. W wielu krajach jest tak, że

na studia prawnicze idzie się
dopiero po ukończeniu in-
nych studiów. Gdyby w Polsce
tak było, można byłoby je
skrócić np. do czterech lat.
Studia dwustopniowe mają tę
słabość, że na drugi stopień
może się dostać osoba, która
nie ma tytułu licencjata z da-
nego kierunku. W ciągu
zaledwie dwóch lat nie da się
opanować materiału i warsz-
tatu z zakresu prawa. 

Z jakich propozycji może skorzy-

stać absolwent po zdobyciu tytułu

magistra prawa?

Może podjąć studia dokto-
ranckie. W czasach
specjalizacji stopień naukowy
daje przewagę konkurencyjną
na międzynarodowym rynku
pracy prawników. Obecnie
doktorat umożliwia osobom
pracującym co najmniej trzy
lata w praktyce prawniczej
wpis na listę adwokatów lub
radców prawnych.

Absolwentom proponuję
np. studia podyplomowe, nie-
koniecznie związane z
prawem. Choć i takie mamy w
ofercie. Nowością jest kieru-
nek zarządzanie kancelarią
prawną, który prowadzimy
wspólnie z Krajową Radą
Radców Prawnych. Skierowa-
ny jest do prawników
zarządzających kancelarią lub
planujących awans. Można się
na nich dowiedzieć m.in., jak
konkurować na rynku usług
prawniczych, jak zarządzać
ludźmi, jak motywować pra-
cowników, jak pracować w
grupie. 

Są też podyplomowe studia
dla magistrów prawa prowa-
dzone po angielsku, które
umożliwiają poszerzenie wie-

dzy w zakresie międzynaro-
dowych aspektów prawnych
obrotu gospodarczego w wy-
branych dziedzinach. 

Jaka jest recepta na ukończenie

studiów i bycie dobrym prawni-

kiem? 

Bycie prawnikiem wymaga
myślenia jak prawnik. Studia
są trudne i wymagają dużej
pracowitości, systematyczno-
ści, odpowiedzialności, a
potem także odwagi cywilnej.
Obecni maturzyści nie są
przyzwyczajeni do opanowy-
wania tak dużych partii
materiału i do aktywności na
uczelni. Największą trudno-
ścią na początku jest
opanowanie prawniczego ję-
zyka. Wymagamy tego już na
pierwszym roku. Jedni już po
pierwszym semestrze swo-
bodnie operują językiem
prawniczym, innym zajmuje
to więcej czasu. Prawo jest
sztuką i nie każdy dobry hu-
manista będzie świetnym
prawnikiem. W tym zawodzie
liczy się umiętność nawiązy-
wania kontaktów i
komunikowania się z ludźmi.
Mam studentów, którzy świet-
nie rozumieją przepisy prawa,
ale mają trudności w kontak-
tach międzyludzkich.
Pomocne są zajęcia z tzw.
umiejętności miękkich. Pro-
ponujemy wykłady z retoryki,
ze sztuki komunikacji. Naukę
prawa na pierwszym roku
można porównać z nauką ję-
zyka obcego. Dostaje się nowe
słownictwo, struktury języko-
we. By to przyswoić, trzeba
się najpierw nauczyć na pa-
mięć pewnych form.

—rozmawiała 
Agnieszka Usiarczyk

Łączą wiedzę z praktyką 
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Studia prawnicze należą do trudniejszych kierunków wykładanych w ramach nauk humanistycznych na uniwersytetach. Cieszą się ogromną
popularnością. Prawo w Koźmińskim wyróżnia powiązanie nauk teoretycznych z praktycznymi warsztatami prawniczymi i biznesowymi

Rozwijamy edukację prawniczą 
na najwyższym poziomie

Rozmowa | prof. Jolanta Jabłońska-Bonca, prorektor ds. studiów  prawniczych
Akademii Leona Koźmińskiego 
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Gdzie studiować

D
la absolwentów
wyższych uczelni
wybór pierwszej
pracy jest często
trudny. Szansą na

lepsze zaprezentowanie się
pracodawcy jest dyplom zna-
nej uczelni. Dyplom ukończe-
nia studiów podyplomowych
w cieszącej się dobrą reputacją
szkole poprawia wizerunek
pracownika i przykrywa ewen-
tualne niedoskonałości po-
przedniego wykształcenia i da-
je szansę na lepsze zarobki.

Ogólnopolskie Badanie Wy-
nagrodzeń przeprowadzone
przez firmę Sedlak & Sedlak w
2010 roku potwierdziło, że
wśród osób legitymujących się
studiami podyplomowymi za-
robki są o 400 zł miesięcznie
wyższe niż wśród osób, które
mają tylko studia wyższe.

Bogata oferta 
dla każdego

Tym, którzy chcieliby podjąć
pracę np. w domu maklerskim
czy banku, Akademia Leona
Koźmińskiego (ALK) proponuje
studia podyplomowe z zakresu
analizy finansowej i rynku pa-
pierów wartościowych. Studia z
obszaru kontrolingu finansowe-
go i audytu wewnętrznego to
niemal obowiązkowy krok dla
kogoś, kto chce pracować w
dziale finansowym przedsię-
biorstwa albo w firmie audytor-
skiej, zwłaszcza że jeden z kie-
runków jest realizowany we
współpracy z firmą audytorsko-
-doradczą Ernst & Young. Ra-
chunkowość i finanse przedsię-
biorstwa to studia dla każdego,
kto marzy o pracy w księgowo-
ści. Dla osób, które zamierzają
podjąć pracę w dziale personal-
nym albo w firmie szkoleniowej,
do wyboru są takie kierunki, jak
coaching profesjonalny, psycho-
logia biznesu, zarządzane zaso-
bami ludzkimi. Dla kandydatów
na szefów projektów choćby
programów unijnych czy gran-
towych, a także szefów projek-
tów w sektorze komercyjnym są
ciekawe studia z zarządzania
projektami.

Nowością są studia z zarzą-
dzania kancelarią prawniczą.
Zapisują się na nie absolwenci
prawa, którzy planują otwarcie
kancelarii, ale wcześniej chcieli-
by się dowiedzieć czegoś więcej
o specyfice zarządzania nią.
Produktem firmowym Akade-
mii jest i będzie zarządzanie i
marketing. Niektóre programy
studiów są realizowane  we
współpracy z zagranicznymi
partnerami – uczelniami i insty-
tutami naukowymi.

MBA gwarantuje 
wyższą pensję

Najwyższe awanse, także fi-
nansowe, wiążą się z ukończe-
niem studiów MBA. Badania
słuchaczy kierunków Executi-
ve MBA pokazują, że jeszcze
przed ukończeniem nauki
zdążyli awansować w pracy. W

Polsce jest kilkadziesiąt kur-
sów MBA prowadzonych przez
różne szkoły i uczelnie. Tu tak-
że obowiązuje zasada dobrego
dyplomu. Akademia Leona
Koźmińskiego, a wcześniej jej
założycielska spółka – Między-
narodowa Szkoła Zarządzania
– prowadzą studia MBA naj-
dłużej w kraju, bo od 1993 r.
Ukończyło je już ponad 3 tys.
osób.

Na studia Executive MBA nie
można się tak po prostu zapi-
sać. Trzeba zdać egzamin z
ogólnej wiedzy matematycz-
no-ekonomicznej w języku an-
gielskim – GMAT. Trzeba też
mieć ukończone studia magi-
sterskie i kilkuletnie doświad-
czenie zawodowe.

– Studia MBA potrafią przy-
spieszyć karierę – mówi Małgo-

rzata Oświata, koordynująca
programy MBA w ALK. – Łatwo
to sprawdzić, bo dyplomy wiszą
dumnie w gabinetach wielu
prezesów. Gwarancją sukcesu
są najlepsze programy akredy-
towane przez międzynarodową
organizację AMBA (The Asso-
ciation of MBA’s) i wysoko noto-
wane w rankingach. Akademia
Leona Koźmińskiego prowadzi
studia MBA, które spełniają
wszystkie te kryteria.

Międzynarodowy program
Executive MBA realizowany
przez ALK to najlepszy tego ty-
pu program w Polsce, 28. w Eu-
ropie i 81. na świecie, według
rankingu opublikowanego w
2010 r. przez „Financial Times”.
Poza Koźmińskim żaden samo-
dzielny program MBA uczelni
lub jednostki naukowej z Euro-

py Środkowej nie trafił do tego
rankingu. – Zajęcia trwają trzy
semestry i są zazwyczaj znacz-
nie bardziej obciążające niż ty-
powe studia podyplomowe 
– mówi Małgorzata Oświata. 
– Świadczy o tym aż 570 godzin
dydaktycznych w programie,
podczas gdy przeciętne roczne
studia podyplomowe zajmują
180 godzin – dodaje. Programy
Executive  i European są wykła-
dane częściowo po angielsku,
także przez profesorów z za-
granicy.

Prócz programów stacjo-
narnych można też wybrać na-
ukę na odległość. Międzyna-
rodowy program Euro*MBA,
realizowany przez uczelnię w
konsorcjum z udziałem pięciu
uczelni europejskich: Auden-
cia Nantes School of Manage-

ment (Francja), EADA (Hiszpa-
nia), HHL (Niemcy), IAE (Fran-
cja) i Maastricht University
School of Business (Holandia),
to kurs prowadzony w syste-
mie online. Uczestnicy progra-
mu reprezentują kilkanaście
narodowości. Prócz zajęć na
odległość w każdej z sześciu
uczelni odbywa się jedna tygo-
dniowa sesja z udziałem
wszystkich słuchaczy. Pro-
gram ten znalazł się na pierw-
szym miejscu w Europie
wśród studiów MBA online, ja-
kie sklasyfikował dziennik
„FT” w 2011 r.

– Studiów MBA nie da się
porównać do żadnych innych
programów edukacji mene-
dżerskiej – mówi prof. Witold
Bielecki, prorektor Akademii
Leona Koźmińskiego. – Wyróż-

niają się nie tylko intensywno-
ścią zajęć, ale przede wszyst-
kim różnorodnością zagad-
nień – od księgowości zarząd-
czej po zarządzanie procesami
decyzyjnymi, produkcją, łań-
cuchem dostaw, przez analizę
finansową, po marketing, a na-
wet szersze tematy makroeko-
nomiczne i kulturowe. Kon-
centrują się na praktycznym
zastosowaniu wiedzy teore-
tycznej i dostarczają słucha-
czom gotowych narzędzi do
bezpośredniego wykorzysta-
nia w praktyce  menedżerskiej
– dodaje prof. Bielecki.

Doktorat 
w trzy lata

– Chociaż w Polsce obowią-
zuje boloński system studiów
trzystopniowych, mało kto wie,
że dopiero ukończenie studiów
doktoranckich daje nam pełną,
europejską edukację wyższą 
– mówi prof. Bielecki. 

W ALK studia doktoranckie
trwają cztery lata, ale prowa-
dzone w całości po angielsku
można ukończyć już w trzy la-
ta. Szkoła wypromowała po-
nad 100 doktorów. Część z nich
została na uczelni, zasilając ka-
drę naukowo-dydaktyczną, i
pracuje nad habilitacjami. Naj-
zdolniejsi są już profesorami
ALK.

—oprac. a.u.

Dyplom prestiżowej uczelni 
przepustką do kariery

Centrum Kształcenia Podyplomowego w Akademii Leona Koźmińskiego oferuje ponad 
70 różnych kierunków, od specjalistycznych kursów księgowo-rachunkowych, branżowych
związanych z prowadzeniem działalności w obszarze sportu czy farmacji aż po nowości, 

takie jak zarządzanie w sektorze mody
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