Profil
školy
Prestižne 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

ESBM

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 kedykoľvek
a odkiaľkoľvek.

O štúdiu

Master of Science (MSc) predstavuje postgraduálny vzdelávací program, vďaka
ktorému získate komplexný prehľad aktuálnych trendov vo vybranom odbore so
zameraním na ich rozvoj v budúcnosti. Vďaka praktickému spôsobu vyučovania
a úzkemu zameraniu programov je štúdium vhodné pre všetkých, ktorí si chcú
rozšíriť vedomosti a zručnosti danej problematiky. Výučba je vedená profesionálnymi
lektormi, ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy.

Ponuka
špecializácií
MSc

EKONOMIKA

A

PODNIKATEĽSKÉ

FINANCIE

ENVIRONMENTÁLNY MANAGEMENT
INŽINIERSTVO
MANAGEMENT

INFORMAČNÝCH

TECHNOLÓGIÍ

MARKETING
PROCESNÉ RIADENIE A PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO
PRIEMYSEL 4.0
STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Podmienky prijatia

Zahájenie

Podmienkou pre prijatie do programu MSc je ukončené vysokoškolské vzdelanie
aspoň na bakalárskom stupni, poprípade profesijné vzdelanie v programe BBA.
Uchádzačovi o štúdium však môže byť udelená výnimka, a to ak preukáže svoju
manažérsku prax.

Zahájenie výučby

Forma

Podmienky prijatia MSc špecializácie

MSc - Master of Science

Forma štúdia

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.

Pre skvalitnenie výučby MSc využíva ESBM kombináciu online štúdia
s oxfordským tútorským modelom. Tento typ je vlastný predovšetkým
zahraničným univerzitám a od českého akademického štúdia sa liší hlavne svojím
praktickým zameraním.

Priebeh štúdia
Štúdium MSc trvá rok a prebieha online formou v kombinácii s interkatívnymi
workshopmi. Je rozdelené na 3 bloky 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 MSc, ktorý sa uvádza za menom.

Schéma priebehu štúdia

1. BLOK ZÁKLADNÝ
5 MODULŮ, 2 VÝUČBOVÉ DNI

2. BLOK ŠPECIALIZOVANÝ
3 MODULY, 1 VÝČBOVÝ DEŇ

3 BLOK VOLITELNÝ
2 MODULY, 1 VÝČBOVÝ DEŇ

ZÁVEREČNÁ PRÁCA
OBHAJOBA

Základný blok je totožný pre všetkých
študentov a je rozdelený do dvoch
výučbových dní. Obsahuje 5 základných
modulov: Projektové riadenie, Management
ľudských zdrojov, Základy managementu,
Financie a ekonomika, Lean Management.

V druhom bloku si každý študent vyberá
jednu
z
ponuky
špecializácií.
Každá
špecializácia obsahujetri moduly, ktoré
študent absolvuje počas 1 vzdelávacieho dňa.

Ve treťom bloku si opäť každý študent vyberá
dva zo širokej ponuky voliteľných modulov,
ktorých výučba prebieha v rámci 1 vzdelávacieho dňa.

Štúdium
je
zakončené
vypracovaním
záverečnej práce a jej obhajobou.

Výhody štúdiana

Výhody štúdiana ESBM
Ponuka širokejškály 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

Referencie

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

Ak sa chcete zdokonaliť a získať nové poznatky vo svojom profesijnom živote, študujte
na ESBM. Kombinácia širokej ponuky programov s vynikajúcimi lektormi vám pomôže
rozšíriť doterajšie vedomosti a upevniť profesijnú pozíciu. Nikdy nemôžeme vedieť
všetko, ale môžeme veľa urobiť, aby sme veľa vedeli. Osobne som veľmi rada, že som
toto štúdium absolvovala, pretože vďaka nemu dokážem vidieť niektoré skutočnosti iným
pohľadom a v širších súvislostiach. Ďakujem ESBM za túto možnosť.

Kontakt

- Ing. Magda Březná, MBA; absolventka štúdia MBA Ekonomika a finančný management

Kontakt
European School of Business & Management SE
Londýnská 376/57, 120 00 Praha 2
IČ: 29299306, DIČ: CZ29299306
+ 420 221 620 232

info@esbm.cz

+ 420 603 836 740

www.esbm.cz

Pripojte sa k rade
úspešných absolventov!

