
Profil
školy

Prestížne štúdium MBA, DBA, BBA, LLM a MSc s medzinárodnou akreditáciou 

Kombinácia prednášok a online formy na 1 rok v češtine 

Najmodernejšia forma výčby - Oxfordský vzdelávací systém

Dôraz na efektívne prepojenie teórie s praxou

Možnosť zostavenia si vlastného študijného programu

Zahájenie štúdia kedykoľvek a odkiaľkoľvek – časová flexibilita 

Špičkový lektorský tím, ktorý je vám plne k dispozícii 

Firemné vzdelávanie a praktické workshopy

Moderný e-learningový systém vrátane online knižnice

European School of Business & Management (ESBM)
vychádza zo skúseností prestížnych zahraničných univerzíta naväzuje na tradíciu
oxfordského vzdelávacieho systému. Štúdiumna ESBM je zamerané predovšetkým na
praktické zručnostia analytické uvažovanie.

Študujte
odkiaľkoľvek

a kedykoľvek.

ES
BM



BBA - Bachelor of Business Administration
Štúdium BBA (Bachelor of Business Administration) predstavuje modernú formu vzdelávania
manažérov. Absolventi získajú lepšie pracovné uplatnenie, postúpia  na  kariérnom  rebríčku
a majú šancu získať vyššie finančné ohodnotenie. Programy BBA na ESBM sa zameriavajú
predovšetkým na praktické vedomosti a zručnosti v oblasti aktuálnych trendov moderného
managementu. Štúdium tak ponúka tak jedinečný náhľad do špecifických oblastí
managementu, ktoré vychádzajú z kombinácie teórie a skúseností profesionálnych lektorov.

Ponuka
špecializácií 
 BBA

Podmienky prijatia
Podmienkou pre prijatie do programu BBA je ukončené stredoškolské vzdelanie s ma-
turitou. Pre štúdium programu BBA nemusí uchádzač deklarovať prax. K štúdiu sú uchádzači
prijímaní bez prijímacích skúšok alebo pohovorov a podanie prihlášky je zdarma.

BUSINESS MANAGEMENT
MANAGEMENT
MARKETING
PERSONÁLNE RIADENIEA ANDRAGOGIKA 
PROJEKTOVÉ RIADENIE
SOFT SKILLS

Zahájenie výučby
Výučbu je možné začať kedykoľvek v priebehu celého roka. Nie je tak potrebné čakať na
začatie štúdia alebo sa obávať, že sa Vami zvolený program neotvorí. Na ESBM si môžete
zvoliť akúkoľvek špecializáciu a začať študovať kedykoľvek.

Forma štúdia
Pre skvalitnenie výučby BBA využíva ESBM kombináciu online štúdia s oxfordským tutorským
modelom. Tento typ je vlastný predovšetkým zahraničným univerzitám a od českého
akademického štúdia sa líši najmä svojím praktickým zameraním.
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Priebeh štúdia

1. BLOK -
ZÁKLADNÝ

2. BLOK -
ŠPECIALIZOVANÝ

ZÁVEREČNÁ PRÁCA

Štúdium BBA trvá 9 - 12 mesiacova prebieha online formou v kombinácii s interaktívnymi
workshopmi. Je rozdelené do 2 blokov a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.
Štúdium prebieha online formou v kombinácii s prezenčnou výučbou,ktorá je zostavená do
3 výučbových dní. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou. Po
splnení všetkých požiadaviek získá absolvent profesijný titul BBA, ktorý sa uvádza za menom.

Výučba 1. bloku je totožná  pre  všetkých  študentov
a prebieha v rámci jednéhovýučbového dňa.
Obsahuje 3 základné moduly - Teória a prax
managementu,   Personálne  riadenie  v  organizácii
a Základy finančného managementu.

3 MODULY, 1VÝČBOVÝ DEŇ

4 MODULY, 2 VÝUČBOVÉ DNI

OBHAJOBA

V 2. bloku si každý študent vyberá jednu z ponuky
špecializácií. Každá špecializácia obsahuje 4 moduly,
ktoré študent absolvuje počas 2 vzdelávacích dní.

Štúdium  je  zakončené vypracovaním záverečnej 
 práce a jej obhajobou.



Ponuka širokej škály špecializácií MBA, DBA, BBA, LLM a MSc štúdia

Zostavenie si študijného programu podľa vlastných preferencií

Možnosť študovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek, možnosť začať ihneď

Najmodernejšia forma výučby postavená na kombinácií online štúdia a prezenčných

prednášok, ktorých termíny si študent volí sám

Online štúdium na jeden rok s možnosťou predĺženia

Výučba v českom jazyku v moderných priestoroch v centre Prahy  

Dôraz na praktické využitie znalostí a zručností 

Nadštandardné individuálne konzultácie s lektormi

Študijné materiály zdarma, vrátane knižnice s viac ako miliónom odborných titulov

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 štúdia na ESBM

 Pripojte sa k rade
úspešných absolventov!
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   Všetky mnou preferované akademické študijné programy sú poskytované iba v
prezenčnej forme štúdia. Hľadal som možnosti kvalitného vzdelania spolu so zachovaním
pracovnej kariéry a po zistení, že na ESBM veľká časť lektorov súbežne prednáša aj na UK
a VŠE, bolo rozhodnuté. Štúdium mi poskytlo kvalitný informačný základ na ktorom
môžem ďalej stavať, ale hlavne mi dalo motiváciu sa ďalej vzdelávať.

- Martin Špecián, BBA; absolvent štúdia BBA Management


