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Studia MBA dla sektora offshore wind w Gdyni. Wciąż są wolne
miejsca

Strona główna ❯  Edukacja Morska, Nauka Morska ❯ Studia MBA dla sektora offshore wind w Gdyni. Wciąż są wolne miejsca
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Studia podyplomowe MBA dedykowane dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Aplikować na nie
wciąż mogą osoby posiadające wykształcenie wyższe i doświadczenie kierownicze. Zajęcia rozpoczną
się już 25 marca na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. 

Executive Offshore Wind MBA jest prowadzony przez ekspertów energetyki wiatrowej i praktyków zarządzania.
Partnerem merytorycznym jest Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, partnerami branżowymi są
wiodące firmy MEW, a parterami akademickimi - uczelnie z Niemiec i Danii oferujące pierwszy program
Offshore Wind Energy MBA na świecie.

CZYTAJ więcej: W marcu ruszą pierwsze w Polsce studia MBA dla sektora offshore wind. Zaprasza UM
w Gdyni

Uczelnia poinformowała, że wciąż są wolne miejsca.

Dlaczego Executive Offshore Wind MBA?

> Pierwszy program Executive MBA w Polsce dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej. 

> Unikalne połączenie aktualnej wiedzy branżowej z nowoczesnymi kompetencjami menedżerskimi. 

> Przygotowanie do działalności na polskim i międzynarodowym rynku Energetyki Morskiej. 

> Zajęcia prowadzone przez polskich i międzynarodowych ekspertów branży MEW i zarządzania. 

> Prestiżowy międzynarodowy dyplom Executive Offshore Wind MBA

Hiszpania mogłaby magazynować jedną trzecią
gazu potrzebnego Europie

Dwa niszczyciele US Navy na Morzu Bałtyckim.
Są śledzone przez Rosjan

Koncerny energetyczne wycofują się z Rosji,
jeden zostaje

Studia MBA dla sektora offshore wind w Gdyni.
Wciąż są wolne miejsca
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Politechnika Gdańska
wspólnie z PGE Baltica
otwiera nową specjalność z
obszaru offshore [WIDEO]

Roxtec Transit Build.
Wymagania IACS dotyczące
przepustów kablowych

Zapisz się na hackathon z
wykorzystania danych
satelitarnych programu
Copernicus

Politechnika Gdańska
inwestuje w infrastrukturę.
Jak zmienił się dawny
Wydział Oceanotechniki i
Okrętownictwa?

Cele programu:

Program przygotowuje profesjonalnych, skutecznych menedżerów i liderów dynamicznego sektora Offshore
Wind. Uczestnicy nabywają zaawansowane kompetencje i nowoczesną wiedzę o zarządzaniu w firmach
Energetyki Morskiej. Absolwenci programu posiadają unikalne umiejętności poszukiwane na polskim i
światowym rynku Offshore oraz międzynarodowe kwalifikacje potwierdzone prestiżowym dyplomem Executive
Offshore Wind MBA.

Zapisy i szczegółowe informacje  TUTAJ.

„Cerber”: w Porcie Gdynia ćwiczyły
psy służbowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
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Jak zarządzać ludźmi? Uczy tego
Szkoła Morska na kursach Human
Element Leadership and
Management
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Szkoła Morska zaprasza na
szkolenia ,,HV WIND" dla
pracowników na farmach
wiatrowych
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