
European School
of Business & Management

                      (ESBM) je vzdelávacia inštitúcia medzinárodného
pôsobenia, špecializujúca sa na výučbu manažérskych programov.

 

Vízie ESBM

Pomáhať študentom byť úspěšnými v pro-
fesijnom, ale i osobnom živote.

Zefektívňovať procesy v rámci organizácie.              

Prinášať pridanú hodnotu našim štu-
dentom v podobe exkluzívnych informácií.

Prinášat nové podnety a nápady.

Predávat globálne informácie a myšlienky, 
 ktoré pomáhajú zavádzať inovatívne
metódy.

Inšpirovať i ďalšie vzdelávacie inštitúcie k o-
rientácii na moderné formy vzdelávania.

ESBM ponúka postgraduálne manažérske vzdelávanie v programoch MBA, DBA, BBA, LLM
a MSc s medzinárodne uznávanou akreditáciou. Inštitút vychádza z dlhoročných skúseností
prestížnych zahraničných univerzít a Oxfordského systému výučby, ktorý má korene v brit-
skom vysokoškolskom systéme. Oxfordský model štúdia je v porovnaní s kontinentálnym
modelom zameraný prevažne na rozvoj logických schopností a zručností študenta a ich
demonštráciu v reálnom živote a praxi. Študenti si tak bližšie osvoja rôzne študijné,
komunikačné a praktické zručnosti, ktoré môžu využiť pri budovaní svojej osobnej i pro-
fesionálnej dráhy.

Študujte kedykoľvek
a odkiaľkoľvek.
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Prinášať doporučenia pre maximalizáciu
obratu  firiem našich študentov.

Rozvíjať osobnosť našich študentov.



BB
A BBA - Bachelor of Business Administration

Špecializácie štúdia BBA sú určené najmä pre študentov so stredoškolským vzdelaním, ktorí
by si radi prehĺbili znalosti v oblasti svojho profesionálneho záujmu a rozvinuli svoje
manažérske schopnosti, zručnosti a analytické myslenie. Vďaka štúdiu BBA si jeho študenti
rozšíria základné teoretické znalosti a získajú predovšetkým praktické zručnosti, ktoré môžu
aplikovať priamo vo svojom zamestnaní.

MBA - Master of Business Administration
Štúdium MBA predstavuje modernú formu vzdelávania manažérov. Absolventi získajú lepšie
pracovné uplatnenie, postúpia na kariérnom rebríčku a majú šancu získať vyššie finančné
ohodnotenie. Programy MBA na ESBM sa zameriavajú predovšetkým na praktické vedomosti
a zručnosti v oblasti aktuálnych trendov moderného managementu. Štúdium tak ponúka
jedinečný náhľad do špecifických oblastí managementu, ktoré vychádzajú z kombinácie
teórie a skúseností profesionálnych lektorov.
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MSc - Master of Science
Štúdium MSc je úzko zamerané a vhodné pre stredný a vyšší management, podnikateľov,
vedúcich pracovníkov a pre záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť doterajšie vedomosti a zručnosti
vo zvolenom odbore. Štúdium MSc vám ponúkne jedinečný vhľad do manažérskych praktík
na pozadí vášho oboru. Absolventi štúdia MSc sú pre svoju firmu veľkým prínosom, pretože
si  počas  štúdia  prehĺbia  teoretické  znalosti,  ktoré  následne  aplikujú  do   svojej    funkcie
v spoločnosti.

M
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LLM - Master of Laws
Štúdium LLM predstavuje vzdelávací program, ktorý sa zameriava  na  prehĺbenie  vedomostí
a zručností v právnej oblasti. Štúdium LLM je vhodné pre uchádzačov s právnym vzdelaním,
ale aj pre konateľa, vlastníkov partnerstva alebo zástupcu stredného a vyššieho
managementu, ktorí sa chcú dozvedieť informácie o právnom a ekonomickom pozadí
fungovania korporácií.
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DBA - Doctor of Business Administration
DBA je postgraduálnym vzdelávacím štúdiom, ktoré predstavuje najvyšší stupeň
manažérskeho vzdelania. Programy sú štrukturované veľmi prakticky a študentovi pomáhajú
pri rozvíjanímyslenia, pri vytváraní výziev a pri implementácii a hodnotení riešení,ktoré majú
reálny vplyv na manažérske rozhodnutia v rámci oddelení, firmy či organizácie. Štúdium je
vhodné   pre   absolventov  MBA  programov,  ktorí  si  chcú  doplniť  svoje  odborné  znalosti
a zručnosti a povýšiť ich na najvyššiu možnú úroveň, ale aj pre skúšených manažérov,
podnikateľov a vedúcich pracovníkov.
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https://www.esbm.cz/specializace-bba
https://www.esbm.cz/specializace-dba


ASIC je britská prestížna akreditačná autorita na poli
vzdelávacích organizácií a poskytovateľov dištančného a online
vzdelávania v rámci celého sveta. Sme hrdí, že European
School of Business & Management sa od januára 2020 môže
pýšiť akreditáciou s najvyšším možným štatútom ASIC Premier
Institution od tejto akreditačnej autority.

International Education Society sa od svojho založenia v roku
1997 špecializuje na certifikáciu vzdelávacích subjektov, a to
predovšetkým stredních a vysokých škôl a inštitúcií zameraných
na celoživotné vzdelávanie. Spoločnosť sídliaca v Londýne sa v ro-
ku 2019 zlúčila s ICI (International Certification Institute).

ACBSP patrí medzi najuznávanejšie a najkvalitnejšie globálne
akreditačné organizácie na poli manažérskeho a vysoko-
školského vzdelávania. Dohliada na kvalitu a úroveň vzdelávacej
inštitúcie, študijných programov aj kvalitu odborného
lektorského tímu.

Ministerstvo vnitra České republiky ako ústredný orgán štátnej
správy pre  vnútorné  veci  udelil  ESBM  akreditáciu  pod  číslom
AK / I-17/2016. Táto akreditácia oprávňuje našu školu ku
vzdelávaniu úradníkov a vedúcich úradníkov územných
samosprávnych celkov.

ESBM je držiteľom prestížnych medzinárodných akreditácií od renomovaných
zahraničných asociácií, získala niekoľko ocenení za vysokú úroveň poskytovaného
vzdelávania a je členom mnohých významných organizácií zameriavajúcich sa na
podporu postgraduálneho vzdelávania. Mimo iných to sú:
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        Štúdium na tejto škole nebola náhoda. Celkový koncept, prehľadnosť informácií, množstvo
študijných programov, odborných lektorov a referencie ma presvedčili, že práve táto škola je tou
správnou voľbou. Počas štúdia sa kvalita, prístup a profesionalita tejto inštitúcie len potvrdila.
Rada by som touto cestou ocenila a veľmi pozitívne hodnotila osobný, odborný a profesionálny
prístup lektorov, študijného oddelenia a všetkých tých, ktorí prispeli k tomu, aby bolo toto
štúdium tak zaujímavé, procesne aj ľudsky zvládnuté a obohacujúce. Túto školu každému vrelo
odporúčam, pretože nájdete v nej kvalitu, profesionalitu, odbornosť i prax, a verím, že vám táto
škola rozšíri obzory, pomôže napredovať a rásť.

- Ing. Nora Lauková, MBA; absolventka štúdia MBA Manažérska psychológia
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Výskum prínosov štúdia MBA na ESBM
Parametre výskumu: Spracovala nezávislá agentúra Median; Online dopytovanie (metódou CAWI);
Štatistická analýza dát; Zber dát: máj - júl 2019; Respondenti z radov absolventov MBA štúdia na ESBM.

Praktické znalostia zručnosti

Kariérny posun

Financie a návratnosť investície

92 % absolventov potvrdilo,
že štúdium na ESBM má
praktický prínos na ich
nielen profesijný život.

92 %

88 %

95 %

88 % absolventov pravidelne
využívá znalosti a zručnosti
získané štúdiom MBA pri riešení
konkrétnych situácií v praxi.

95 % absolventov využíva pri
zavádzaní    nových     trendov
a interných postupov znalosti
zo štúdia MBA.

83 % absolventov-podnikateľov uviedlo, že
štúdium na ESBM bolo hlavnou motiváciou
k začatiu vlastního podnikania.

87 % absolventov-zamestnancov vďaka
titulu MBA zlepšilo svoju pracovnú pozíciu
alebo postavenie vo firme.

88 % absolventov štúdia MBA si uvedo-
muje svoju výhodu na trhu práce.

91 % absolventov získalo hodnotné pracovné
a obchodné kontakty pri štúdiu na ESBM.

99 % absolventov je
presvedčených, že
sa im investícia do
štúdia MBA  na
ESBM vyplatila.

Absolventi z radov za-
mestnancov sa zhodujú,
že vďaka štúdiu na ESBM
zvýšili  svoj  príjem.  58 %
z nich si polepšilo o viac
ako 20 %.

93 %      absolventov
z radov podnikateľov
potvrdzuje, že počas
štúdia MBA rozšírilo
svoje        podnikanie
a navýšilo obrat.

Finančná a časová
investícia sa 53 %
absolventov  vrátila  do
1 roku. Do dvoch rokov
potvrdilo návratnosť
investície 71 %.
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Prepracovaná forma výučby
Uživateľsky prívetivý a flexibilný študijný program 
Profesionálny lektorský tím
Referencie od kolegov či známych 
Preukázateľná hodnota štúdia 
Ochotný prístup študijného oddelenia
Seriózne a príjemné prostredie 
Dôveryhodné informácie na webe

Medzi najdôležitejšie argumenty, kvôli ktorým sa absolventi rozhodli pre štúdiumna ESBM patrí:

Spokojnosť so štúdiom MBA na ESBM

Kritériá výberu vzdelávacej inštitúcie ESBM

89 %

95 %

98 %

99 %

89 % absolventov si vďaka štúdiu zvýšilo svoj spoločenský a sociálny status.

95 % absolventov sa zhodlo, že im štúdium otvorilo nové možnosti v ob-
lasti sebarealizácie, v pracovnom živote a podnikaní.

98 % pozitívne hodnotí, že si vďaka štúdiu na ESBM osvojilo nové užitočné
znalosti a zručnosti.

99 % absolventov odporúča štúdium na ESBM.

Dôvody pre samotné štúdium

Osobný rozvoj, seberealizácia a posilnenie sebevedomia
Väčší rozhľad a orientácia v problematike managementu 
Osvojenie si nových postupov, trendov a znalostí
Zlepšenie a zefektívnenie procesov a postupov v korporácii 
Lepšie pracovné pozície/ vyššia mzda
Prestíž a uznanie

Šesť najčastejších dôvodov pre štúdium programu MBA: 
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           Napriek niekoľkoročnej praxi vo vedení podniku som mal potrebu rozšíriť si obzory a zís-
kať nové znalosti a vedomosti. Štúdiom odboru LLM na škole ESBM som získal oveľa väčší
rozhľad a širší obzor na celú problematiku Corporate Law. Skladba predmetov v obore bola
kompaktná a zameraná na využití v praxi. Okrem profesionality lektorov taktiež pozitívne
hodnotím ochotu a podporu zo strany študijného oddelenia. Nadobudnuté poznatky sa snažím
preniesť do praxe, pričom pevne verím, že vynaložené prostriedky do štúdia sa mi v budúcnosti
určite vrátia.

- Ing. Attila Widerman, LL.M.; absolvent štúdia LLM Corporate Law



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 online knižnice s viac ako miliónom odborných titulov 
Členstvo v absolventskom klube s mnohými zľavamia výhodami
Možnosť rozložiť školné až na 12 splátok bez navýšenia 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 štúdia na ESBM v skratke

 Pripojte sa k
rade úspešných

absolventov!

        Ku kontaktu na ESBM som sa dostala úplnou náhodou, keď som hľadala možnosti na
získanie nových poznatkov v oblasti manažmentu inovácií, ktoré využívam vo svojej
podnikateľskej praxi. Po naštudovaní internetovej stránky ma zaujal spôsob výučby a variabilita
predmetov. Už na prvom stretnutí som zistila, že to bola moja správna voľba. Atmosféra počas
vyučovania ale aj mimo neho bola veľmi príjemná, za čo patrí veľká vďaka personálu školy a sa-
motným lektorom. Veľkým prínosom bol interaktívny prístup na výučbe a profesionalita lektorov
nielen po stránke odbornej, ale aj osobnostnej. Seminárne práce a záverečná práca riešené v
praxi v konkrétnej organizácii boli prínosom aj pre samotnú organizáciu. Oceňujem aj možnosť
účasti na zaujímavých workshopoch a rôznych stretnutiach aj po absolvovaní štúdia na ESBM. Ak
by som sa mala ešte raz rozhodnúť, určite by som bez váhania volila štúdium na tejto škole.

- doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA; absolventka štúdia MBA Management inovácií
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