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ESBM

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.

O studiu

Studium LLM (Master of Laws) představuje moderní formu vzdělávání manažerů.
Absolventi získají lepší pracovní uplatnění, postoupí na kariérním žebříčku a mají
šanci získat vyšší finanční ohodnocení. 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. Časová flexibilita studia
umožňuje jeho uzpůsobení vlastním možnostem a preferencím.

ESBM nabízí specializaci
LLM CORPORATE LAW

Podmínky přijetí

Zahájení

Podmínkou pro přijetí do programu LLM 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.

Zahájení výuky

Forma

Podmínky přijetí LLM specializace

LLM - Master of Business Administration

Forma studia

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
můžete začít studovat kdykoliv.

Pro zkvalitnění výuky LLM 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.

Průběh studia
Studium LLM trvá rok a probíhá online formou v kombinaci s interkativními
workshopy. Je rozděleno do dvou bloků 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 LLM, který se uvádí za jménem.

Schéma průběhu studia

1. BLOK ZÁKLADNÍ
8 MODULŮ, 3 VÝUKOVÉ DNY

2. BLOK SPECIALIZOVANÝ
2 MODULY, 1 VÝUKOVÝ DEN

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
OBHAJOBA

Výuka prvního bloku je totožná pro všechny
studenty a je rozdělena do tří výukových dnů.
Obsahuje osm základních modulů: Soukromé
právo, korporátní právo, Smluvní právo,
Finanční
právo,
Hospodářská
soutěž,
Mezinárodní obchodní právo, Insolvenční
řízení a Pracovní právo.

Ve druhém bloku si každý student vybírá dva
moduly z nabídky specializací, které student
během jednoho vzdělávacího dne.

Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Výhody studia

Výhody studia na ESBM
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

Reference

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

Pro studium LL.M. jsem se ihned po zdárném ukončení studia MBA rozhodl z důvodu
potřeby větší osobní orientace v právních otázkách při výkonu svého povolání. Neočekával
jsem samozřejmě, že za rok postgraduálního vzdělávání mohu stát právníkem, ale potřeba
odborné poučenosti, poznání základních principů a pravidel v právní problematice mne vedla
k tomuto studiu. Ve věci pracovního práva, které jsem si zároveň vybral jako téma závěrečné
práce, jsem cílil své vzdělání mnohem odborněji a hlouběji včetně zajištění potřebné
odborné literatury pro efektivní využitelnost v mém zaměstnání. Právní i volitelná výuka byla
velmi odborná, efektivně i prakticky zaměřená a pro mne osobně velice přínosná. Mé velké
poděkování směřuje k pracovníkům studijního oddělení neboť přes veškeré potíže
způsobené nastalou pandemií vše ke studiu potřebné zajistili a zvládli bravurně. Odborní
a zkušení lektoři přinášeli praktické postoje ke studijním tématům. Známkou průkaznosti mé
spokojenosti se studiem budiž mé třetí navazující studium v programu DBA na ESBM.

Kontakt
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IČ: 29299306, DIČ: CZ29299306
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