
Profil
školy

Prestižní studium MBA, BBA, DBA, LLM a MSc s mezinárodní akreditací

Kombinace přednášek a online formy na 1 rok v češtině

Nejmodernější forma výuky - Oxfordský vzdělávací systém

Důraz na efektivní propojení teorie s praxí

Možnost sestavení si vlastního studijního programu

Zahájení studia kdykoliv a odkudkoliv - časová flexibilita

Špičkový lektorský tým, který je vám plně k dispozici

Firemní vzdělávání a praktické workshopy

Moderní e-learningový systém včetně online knihovny

European School of Business & Management (ESBM)
vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit a navazuje na tradici
oxfordského vzdělávacího systému. Studium na ESBM je zaměřeno především na
praktické dovednosti a analytické uvažování.

Studujte kdykoliv
a odkudkoliv.

ES
BM



MBA - Master of Business Administration
Studium MBA (Master of Business Administration) představuje moderní formu vzdělávání
manažerů. Absolventi získají lepší pracovní uplatnění, postoupí na kariérním žebříčku a mají
šanci získat vyšší finanční ohodnocení. Programy MBA na ESBM se zaměřují především na
praktické znalosti a dovednosti v oblasti aktuálních trendů moderního managementu. Nabízí
tak jedinečný náhled do specifických oblastí managementu, které vychází z kombinace teorie
a zkušeností profesionálních lektorů.

Nabídka
specializací
MBA

Podmínky přijetí
Podmínkou pro přijetí do programu MBA je ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na
bakalářském stupni, popřípadě profesní vzdělání v programu BBA. Uchazeči o studium však
může být udělena výjimka, a to pokud doloží svoji manažerskou praxi.

ANDRAGOGIKA A MANAGEMENT VZDĚLÁVÁNÍ
BANKOVNICTVÍ
CORPORATE MANAGEMENT
EKONOMIKA A FINANČNÍ MANAGEMENT
EXECUTIVE MANAGEMENT
INVESTIČNÍ MANAGEMENT
LEADERSHIP A SOFT SKILLS
MANAGEMENT GASTRONOMIE A HOTELNICTVÍ
MANAGEMENT INOVACÍ
MANAGEMENT OBCHODU
MANAGEMENT VE ŠKOLSTVÍ
MANAGEMENT VEŘEJNÉ SPRÁVY
MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ
MANAGEMENT PSYCHOLOGIE
MARKETING A PROMOTION MANAGEMENT
MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT
MODERNÍ MANAGEMENT
PERSONÁLNÍ MANAGEMENT
POJIŠŤOVNICTVÍ
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
ŘÍZENÍ RIZIK A KRIZOVÝ MANAGEMENT
SPORTOVNÍ MANAGEMENT

Zahájení výuky
Výuku je možné zahájit kdykoliv v průběhu celého roku. Není tak potřeba čekat na zahájení
studia nebo se obávat, že se Vámi zvolený program neotevře. Na ESBM si můžete zvolit
jakoukoliv specializaci a začít studovat kdykoliv.

Forma studia
Pro zkvalitnění výuky MBA využívá ESBM kombinaci online studia s oxfordským tutorským
modelem. Tento typ je vlastní především zahraničním univerzitám a od českého
akademického studia se liší zejména svým praktickým zaměřením.
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Průběh studia

1. BLOK -
ZÁKLADNÍ

2. BLOK -
SPECIALIZOVANÝ

3 BLOK -
VOLITELNÝ

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Studium MBA trvá  rok a probíhá online formou v kombinaci s interkativními workshopy. Je
rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly, které jsou vedeny
profesionálními lektory. Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové
studie. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou. Po splnění
všech požadavků získá absolvent profesní titul MBA, který se uvádí za jménem.

5 MODULŮ, 2 VÝUKOVÉ DNY

3 MODULY, 1 VÝUKOVÝ DEN

2 MODULY, 1 VÝUKOVÝ DEN

OBHAJOBA

Ve 2. bloku si každý student vybírá jednu z nabídky
specializací. Každá specializace obsahuje 3 moduly,
které student absolvuje během 1 vzdělávacího dne.

Studium je zakončeno vypracováním závěrečné
práce a její obhajobou.

Ve 3. bloku si opět každý student vybírá dva ze
široké nabídky volitelných modulů, jejichž výuka
probíhá v rámci 1 vzdělávacího dne.

Výuka 1. bloku je totožná pro všechny studenty a je
rozdělena do 2 výukových dnů. Obsahuje 5 základ-
ních modulů - Management, Strategický mana-
gement, Finanční řízení, Marketing a PR a Řízení
lidských zdrojů. 



Nabídka široké škály specializací MBA, BBA, DBA, LLM a MSc studia

Sestavení si studijního programu dle vlastních preferencí

Možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv, možnost začít ihned

Nejmodernější forma výuky postavená na kombinaci online studia a prezenčních

přednášek, jejichž termíny si student volí sám

Online studium na jeden rok s možností prodloužení

Výuka v českém jazyce v moderních prostorách v centru Prahy

Důraz na praktické využití znalostí a dovedností

Nadstandardní individuální konzultace s lektory

Studijní materiály zdarma, včetně knihovny s více než milionem odborných titulů

Kontakt

European School of Business & Management SE

Londýnská 376/57, 120 00 Praha 2
IČ: 29299306, DIČ: CZ29299306

+ 420 221 620 232

+ 420 603 836 740 www.esbm.cz

info@esbm.cz
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Výhody studia na ESBM

Připojte se k řadě
úspěšných absolventů!
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      Pokud se chcete zdokonalit a získat nové poznatky ve svém profesním životě, studujte
ESBM. Kombinace široké nabídky programů s vynikajícími lektory vám pomůže rozšířit
dosavadní znalosti a upevnit profesní pozici. Nikdy nemůžeme umět všechno, ale
můžeme mnoho udělat, abychom hodně uměli. Osobně jsem velmi ráda, že jsem toto
studium absolvovala, protože díky němu dokážu vidět některé skutečnosti jiným
pohledem a v širších souvislostech. Děkuji ESBM za tuto možnost.

- Ing. Magda Březná, MBA; absolventka studia MBA Ekonomika a finanční management


