
European School
of Business & Management

                      (ESBM) je vzdělávací instituce mezinárodního
působení, specializující se na výuku manažerských programů. 

Vize ESBM

Pomáhat    studentům    být     úspěšnými
 v profesním, ale i osobním životě.

Zefektivňovat procesy v rámci orga-
nizace.

Přinášet přidanou hodnotu našim stu-
dentům v podobě exkluzivních informací.

Přinášet nové podněty a nápady.

Předávat globální informace a myšlenky,
které pomáhají zavádět inovativní metody.

Inspirovat i další vzdělávací instituce k ori-
entaci na moderní formy vzdělávání.

ESBM nabízí postgraduální  manažerské  vzdělávání  v  programech  MBA,  DBA, BBA, LLM
a MSc s mezinárodně uznávanou akreditací. Institut vychází z letitých zkušeností prestižních
zahraničních univerzit a Oxfordského systému výuky, který má kořeny v britském
vysokoškolském systému. Oxfordský model studia je v porovnání s kontinentálním modelem
zaměřen převážně na rozvoj logických schopností a dovedností studenta a jejich
demonstraci v reálném životě a praxi. Studenti si tak blíže osvojí různé studijní, komunikační
a praktické dovednosti, které mohou využít při budování své osobní i profesní dráhy.

Studujte kdykoliv
a odkudkoliv.
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Přinášet doporučení pro maximalizaci obratu
firem našich studentů.

Rozvíjet osobnost našich studentů.



MSc - Master of Science
Studium MSc jsou úzce zaměřené a vhodné pro střední a vyšší management, podnikatele,
vedoucí pracovníky a pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit dosavadní znalosti a dovednost ve
zvoleném oboru. Studium MSc vám nabídne jedinečný vhled do manažerských praktik na
pozadí vašeho oboru. Absolventi studia MSc jsou pro svou firmu velkým přínosem, jelikož si
během studia prohloubí teoretické znalosti, které následně aplikují do své funkce ve
společnosti.
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BB
A BBA - Bachelor of Business Administration

Specializace studia BBA jsou určeny zejména pro studenty se středoškolským vzděláním,
kteří by si rádi prohloubili znalosti v oblasti svého profesního zájmu a rozvinuli své
manažerské schopnosti, dovednosti a analytické myšlení. Díky studiu BBA si jeho studenti
rozšíří základní teoretické znalosti a získají především praktické dovednosti, které mohou
aplikovat přímo ve svém zaměstnání.

MBA - Master of Business Administration
Studium MBA 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 do-
vednosti v oblasti aktuálních trendů moderního managementu. Nabízí tak jedinečný náhled
do specifických oblastí managementu, které vychází z kombinace teorie a zkušeností
profesionálních lektorů.
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LLM - Master of Laws
Studium LLM představuje vzdělávací program,  který  se  zaměřuje  na  prohloubení  znalostí 
a dovedností v právní oblasti. Studium LLM je vhodné pro uchazeče s právním vzděláním, ale
i pro jednatele, vlastníky obchodních společností či zástupce středního a vyššího
managementu, kteří se chtějí dozvědět informace o právním a ekonomickém pozadí
fungování korporací.
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DBA - Doctor of Business Administration
DBA je postgraduálním vzdělávacím studiem, které představuje nejvyšší stupeň
manažerského vzdělání. Programy jsou strukturovány velmi prakticky a studentovi pomáhají
při rozvíjení myšlení, při vytváření výzev a při implementaci a hodnocení řešení, která mají
reálný vliv na manažerská rozhodnutí v rámci oddělení, firmy či organizace. Studium je
vhodné pro absolventy MBA programů, kteří si chtějí doplnit své odborné znalosti a do-
vednosti a povýšit je na nejvyšší možnou úroveň, ale  i  pro  zkušené  manažery,  podnikatele
 a vedoucí pracovníky.

D
BA

https://www.esbm.cz/specializace-bba
https://www.esbm.cz/specializace-dba


ASIC je britskou prestižní akreditační autoritou na poli
vzdělávacích organizací a poskytovatelů distančního a online
vzdělávání v rámci celého světa.  Jsme hrdí, že European School
of Business & Management se od ledna 2020 může pyšnit
akreditací s nejvyšším možným statutem ASIC Premier
Institution od této akreditační autority.

International Education Society se od svého založení v roce 1997
specializuje na certifikaci vzdělávacích subjektů, a to především
středních a vysokých škol a institucí zaměřených na celoživotní
vzdělávání. Společnost sídlící v  Londýně  se  v  roce  2019  sloučila 
s ICI (International Certification Institute). 

ACBSP patří mezi nejuznávanější a nejkvalitnější globální
akreditační organizace na poli manažerského a vysoko-
školského vzdělávaní. Dohlíží na kvalitu a úroveň vzdělávací
instituce, studijních programů i kvalitu odborného lektorského
týmu. ACBSP sdružuje přední vzdělávací instituce po celém
světě a jsme pyšní, že ESBM může být jejím hrdým členem.

Ministerstvo vnitra České republiky jako ústřední orgán státní
správy   pro   vnitřní   věci   udělil    ESBM   akreditaci   pod   číslem 
AK/I-17/2016. Tato akreditace opravňuje naši školu ke vzdělávání
úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávných celků. 

ESBM je držitelem prestižních mezinárodních akreditací od renomovaných zahraničních
asociací, získala několik ocenění za vysokou úroveň poskytovaného vzdělávání a je
členem mnoha významných organizací zaměřujících se na podporu postgraduálního
vzdělávání. Mimo jiných to jsou:
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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 šir-
ších souvislostech. Děkuji ESBM za tuto možnost.

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

Ak
re

di
ta

ce



Výzkum přínosů studia MBA na ESBM
Parametry výzkumu: Zpracovala nezávislá agentura Median; Online dotazování (metodou CAWI); Statistická
analýza dat; Sběr dat: květen - červenec 2019; Respondenti z řad absolventů MBA studia na ESBM.

Praktické znalosti a dovednosti

Kariérní posun

Finance a návratnost investice

92 % absolventů potvrdilo,
že studium na ESBM má
praktický přínos na jejich
nejen profesní život.

92 %

88 %

95 %

88 % absolventů pravidelně
využívá znalosti a dovednosti
získané studiem MBA při řešení
konkrétních situací v praxi.

95 % absolventů využívá při
zavádění nových trendů a in-
terních postupů znalosti ze
studia MBA.

83 % absolventů-podnikatelů uvedlo, že
studium na ESBM bylo stěžejní motivací
k rozjezdu vlastního podnikání.

87 % absolventů-zaměstnanců díky
titulu MBA zlepšilo svoji pracovní pozici
nebo postavení ve firmě.

88 % absolventů studia MBA si
uvědomuje svou výhodu na trhu práce.

91 % absolventů získalo hodnotné pracovní
a obchodní kontakty při studiu na ESBM.

97 % absolventů je
přesvědčeno, že se
jim investice do
studia MBA na
ESBM vyplatila.

Absolventi z řad za-
městnanců se shodují,
že díky studiu na ESBM
zvýšili svůj příjem. 58 %
z nich si polepšilo o více
jak 20 %.

93 % absolventů z řad
podnikatelů potvrzuje,
že během studia MBA
rozšířilo své podnikání
a navýšilo obrat.

Finanční a časová
investice se 53 %
absolventů vrátila do
1 roku. Do dvou let
potvrdilo návratnost
investice 71 %.
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Propracovaná forma výuky
Uživatelsky přívětivý a flexibilní studijní program
Profesionální lektorský tým
Reference od kolegů či známých
Prokazatelná hodnota studia
Ochotný přístup studijního oddělení
Seriózní a příjemné prostředí
Důvěryhodné informace na webu

Mezi nejdůležitější argumenty, kvůli kterým se absolventi rozhodli pro studium na ESBM patří:

Spokojenost se studiem MBA na ESBM

Kritéria výběru vzdělávací instituce ESBM

99 %

98 %

95 %

89 % 89 % absolventů si díky studiu zvýšilo svůj společenský a sociální status.

95 % absolventů  se  shodlo,  že  jim  studium  otevřelo  nové  možnosti
v oblasti seberealizace, v pracovním životě a podnikání.

98 % pozitivně hodnotí, že si díky studiu na ESBM osvojili nové užitečné
znalosti a dovednosti.

99 % absolventů doporučuje studium na ESBM.

Důvody pro samotné studium

Osobní rozvoj, seberealizace a posílení sebevědomí
Větší rozhled a orientace v problematice managementu
Osvojení si nových postupů, trendů a znalostí
Zlepšení a zefektivnění procesů a postupů v korporaci
Lepší pracovní pozice/ vyšší mzda
Prestiž a uznání

Šest nejčastějších důvodů pro studium programu MBA:
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          Chcete si rozšířit své znalosti, které se Vám nikdy neztratí? Zvýšit svoji konkurenční výhodu
na pracovním trhu nejen získaným titulem, ale především znalostmi, které nejsou jen teoretické,
ale mají praktický dosah? Studium v rámci ESBM splní Vaše nejnáročnější očekávání. Výborná
komunikace s lektory, studijním oddělením, propracovaný studijní systém, přehledné podmínky
a požadavky studia, materiály i dostupná online knihovna odborné literatury jsou jen začátkem
ke znalostem, které v průběhu studia získáte. Výborná úroveň studia, zajištěna mezinárodní
certifikací, je znát v kvalitní výuce zkušenými lektory. Jsem naprosto nadšená, určitě budete i vy!

- MUDr. Tereza Ettlerová, MBA; absolventka studia MBA Leadership a Soft Skills



Nabídka široké škály specializací MBA, DBA, BBA, 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 online knihovny s více než milionem odborných titulů
Členství v absolventském klubu s mnoha slevami a výhodami
Možnost rozložit školné až na 12 splátek bez navýšení ceny

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 v kostce

Připojte se k řadě
úspěšných absolventů!

         Studium MBA není pouze o tom získat titul za jménem, který vypadá “cool” nebo nějak
reprezentuje. Je to hlavně o tom rozšířit své obzory a naučit se přemýšlet i trochu jinak, než jak
to  nabízí  “konvenční”  akademická  výuka.  Spousta  lidí  má  přirozené   schopnosti  vést  ostatní 
k vyšším cílům, umí dobře organizovat práci svou nebo i ostatních lidí, ale nedokážou jednotlivé
situace pojmenovat nebo je analyzovat. Studium MBA na ESBM je především o praktickém
poznání samého sebe, o kritickém a kreativním myšlení a uvažování a o tom naučit se reagovat
pohotově, adekvátně a s klidnou hlavou, a to i v těch nejnáročnějších situacích v pracovním
prostředí. I když ESBM disponuje různými uznávanými akreditacemi a certifikacemi, kterým
běžný člověk málo rozumí, skutečná kvalita studia je hlavně o zkušených lektorech, kteří jsou
skutečnými profesionály ne pouze svým dosaženým vzděláním, ale i letitými zkušenostmi z pra-
xe, za co jsem velmi vděčný. Díky tomu jsem měl možnost poznat mnoho různých situací z mno-
ha různých prostředí.

- RNDr. PaedDr. Róbert Szabó, PhD., PhD., MBA; absolvent studia MBA Executive management
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