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Стойността на MBA
образованието
Издигнете се професионално с MBA степен

О

бразователната степен MBA е отворена врата дори в несигурните
дни на рецесията, когато пукването на ипотечния балон и банковия колапс в САЩ, например, нарушиха
крехкия баланс работа/ живот. В света на
бизнеса придобиването на MBA степен все
още предоставя шанса да заемете по-добра
работна позиция и да придобиете едно поразлично ниво на управленски умения.
Потенциалните MBA студенти упорито
продължават да чукат на вратите на бизнес
училищата, като затвърждават една тенденция, която се оформи през 2008 година.
Възвращаемостта е доста осезаема. „Наскоро завършилите MBA студенти са започнали работа в над 300 компании в повече от 60
страни”, казва Джейк Коен, декан на MBA
програмата на INSEAD, докато 10 % от студентите на IE Business School (класиран на
3-то място в Европа и 8-мо в света от Financial
Times) започват собствен бизнес след като са
завършили. „Аз лично реших да отида в IE
Business School, защото винаги съм си мечтал да основа своя собствена компания, а IE
сериозно наблягат на предприемачеството,
така че това беше идеалният избор за мен”,
казва завършилият МВА през 2007г. Бернард
Ниенер.
От изключителна важност е предварително
да имате идея как ще използвате МВА степента в кариерата си. Не всички МВА кандидати мислят в перспектива, подобно на
Ниенер. И все пак, ако искате да избегнете
борбата за работна позиция на нестабилния пазар, трябва да си съставите план на
действие. Ето няколко съвета, които ще ви
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помогнат да ускорите професионалното си
израстване.

Задълбочете познанията си, разширете уменията си
Усъвършенстването на уменията, откриването на слабите места и тяхното преодоляване
са в основата на постигането на поставените
цели (по-висока заплата, смяна на работата,
израстване в йерархията и т.н.). Едно от найценните предимства на МВА образованието
е възможността да съставите програмата си
като изберете измежду различни предмети,
което ви дава възможност да се съсредоточите върху тези, които са ви най-интересни
или могат да се окажат най-полезни за вас на
пазара на труда. Най-добрите университети
имат избираеми програми, които на практика покриват всички сфери – от счетоводство,
икономика и предприемачество до чужди
езици, маркетинг, стратегическо и международно управление. Така че, ако искате да
придадете предприемаческа насока на вашето МВА образование, можете например
да запишете часове по нови креативни бизнес начинания или избираема подготовка
по бизнес мениджмънт.

Общувайте с хора в същото положение
Вашите колеги и алумни мрежата на университета могат да се окажат ценен източник на информация. Класните университети се хвалят с възможностите за реализация,
които предлагат (над 1 500 компании са
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предложили работа на пълен работен ден на
МВА студентите на IE Business School през
2008-2009г.).Може да се доверите на техните възпитаници да ви дадат съвет. Те могат
да ви помогнат да откриете работата, която
най-добре отговаря на уменията и амбициите ви и да ви посъветват накъде да насочите усилията си, тоест кои компании набират
хора. Някои от колегите ви могат да направят същото, тъй като голяма част от МВА
студентите имат значителен трудов стаж и
приемат образователната степен като средство за израстване в работата си, а не като
нов старт.

старателно сте се подготвили и внимателно
сте ги подбрали (преглеждането на базите
данни с работодатели на вашия университет
ще ви даде информация за профилите на
потенциални работодатели и ще ви информира колко предпочитани са компаниите).
Следенето на браншови блогове и новини
за най-актуалните бизнес тенденции също
може да ви даде идея за най-доброто място
за кандидатстване.

Поставете си реалистични цели

Бъдете амбициозни, но не и прекалено самоВъзползвайте се максимално от уверени. Не забравяйте, че сте новодошъл.
университетския кариерен център Вашата МВА степен е доживотен пропуск
за кариерно развитие и отплатата ще дойде
Университетите имат силен интерес от про- своевременно. Когато уговаряте вашата зафесионалното израстване на своите студен- плата, не се стремете към големите цифри.
ти и тяхна ключова цел е да съдействат за Помнете, че вашият нов работодател е готов
реализацията на завършилите МВА степен да инвестира във вас и да ви даде шанс да се
на мениджърски позиции. Повечето от тях изкачите по корпоративната стълбица. Не
предлагат безплатно услуги за цялостно ка- трябва да очаквате да започнете директно
риерно развитие. Hult International Business от върха. Вместо това покажете готовност да
School например, провежда курсове за до- подобрите уменията си и да станете актив за
животно кариерно развитие, за да направи компанията (а вашата заплата ще се увелитърсенето на работа на всеки студент, както чава пропорционално).
ефективно, така и стратегическо. Университетът дава достъп до индустрии, компании и
професионалисти в съответствие с професионалните цели на завършилите МВА образование. Програмата за доживотно кариерно развитие включва поредица от семинари
(писане на автобиографии и мотивационни
писма, стратегии за търсене на работа, преговори за заплащане), както и индивидуални занимания, които да дадат на студентите
основните похвати, с които да започнат своето търсене на работа.

Търсете чрез разнообразни похвати
Интервютата с работодатели в университетите са добра отправна точка, но е препоръчително сами да проучите и да кандидатствате в определени компании, след като
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