
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

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 výučby – 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 univerzít a nadväzuje na tradíciu
oxfordského vzdelávacieho systému. Štúdium na ESBM je zamerané predovšetkým na
praktické zručnosti a analytické uvažovanie.

Študujte
odkiaľkoľvek

a kedykoľvek.

ES
BM



LLM - Master of Business Administration
Štúdium LLM (Master of Laws) predstavuje modernú formu vzdelávania
manažérov. Absolventi získajú lepšie pracovné uplatnenie, postúpia na kariérnom
rebríčku a majú šancu získať vyššie finančné ohodnotenie. Štúdium LLM je
vhodné pre uchádzača s právnym vzdelaním, ale aj pre konateľa, vlastníkov
obchodných spoločností či zástupcov stredného a vyššieho managementu, ktorí
sa chcú dozvedieť informácie o právnom a ekonomickom pozadí fungovania
korporácií. Časová flexibilita štúdia umožňuje jeho prispôsobenie vlastným
možnostiam a preferenciám.

ESBM ponúka špecializáciu 
LLM CORPORATE LAW

Podmienky prijatia
Podmienkou prijatia do programu LLM je ukončené vysokoškolské vzdelanie
aspoň na bakalárskom stupni, poprípade profesijné vzdelanie v programe BBA.
Uchádzačovi o štúdium však môže byť udelená výnimka, a to pokiaľ doloží svoju
manažérsku prax.

Zahájenie výučby
Výučbu je možné začať kedykoľvek v priebehu celého roka. Nie je tak potrebné
čakať na zahájenie 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    LLM    využíva    ESBM    kombináciu    online    štúdia
s oxfordským tútorským modelom. Tento typ je vlastný predovšetkým
zahraničným univerzitám a od českého akademického štúdia sa líšia najmä svojím
praktickým zameraním.
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Priebeh štúdia

1. BLOK -
ZÁKLADNÝ

2. BLOK -
ŠPECIALIZOVANÝ

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Štúdium LLM trvá rok a prebieha online formou v kombinácii s interkatívnymi
workshopmi. Je rozdelené do dvoch blokov a každý blok je ďalej rozdelený na
jednotlivé moduly, ktoré sú vedené profesionálnymi lektormi. Výstupom za každý
blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Štúdium je zakončené
vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou. Po splnení všetkých požiadaviek
získa absolvent profesijný titul LLM, ktorý sa uvádza za menom.

Výučba prvého bloku je totožná pre všetkých
študentov a je rozdelená do troch výučbových
dní. Obsahuje osem základných modulov:
Súkromné právo, Korporátne právo, Zmluvné
právo, Finančné právo, Hospodárska súťaž,
Medzinárodné obchodné právo, Konkurzné
riadenie a Pracovné právo.

8 MODULŮ, 3 VÝUČBOVÉ DNI

2 MODULY, 1 VÝUČBOVÝ DEŇ

OBHAJOBA

V druhom bloku si každý študent vyberá dva
moduly z ponuky špecializácií, ktoré študent
absolvuje počas  jedného vzdelávacieho dňa.

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 kombinácii 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 vedomostí 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

Pridajte sa k rade
úspešných absolventov!
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   Pre štúdium LL.M. som sa rozhodol ihneď po zdarnom ukončení štúdia MBA z dôvodu
potreby väčšej osobnej orientácie v právnych otázkach pri výkone svojho povolania. Neočakával
som samozrejme, že sa za rok postgraduálneho vzdelávania môžem stať právnikom, ale
potreba odborného poučenia, poznania základných princípov a pravidiel v právnej problematike
ma viedla k tomuto štúdiu. Vo veci pracovného práva, ktoré som si zároveň vybral ako tému
záverečnej práce, som cielil svoje vzdelanie oveľa odbornejšie a hlbšie vrátane zaistenia
potrebnej odbornej literatúry pre efektívnu využiteľnosť v mojom zamestnaní. Práve aj voliteľná
výučba bola veľmi odborná, efektívne aj prakticky zameraná a pre mňa osobne veľmi prínosná.
Moje veľké poďakovanie smeruje k pracovníkom študijného oddelenia pretože napriek všetkým
problémom vzniknutými pandémiou všetko potrebné ku štúdiu zaistili a zvládli bravúrne.
Odborní a skúsení lektori prinášali praktické postoje k študijným témam. Známkou
preukázateľnosti mojej spokojnosti so štúdiom bude moje tretie nadväzujúce štúdium v   pro-
grame DBA na ESBM.

- Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M.; absolvent štúdia LLM Corporate Law


