Profil školy
• Prestižní instituce poskytující profesně vzdělávací programy mba a bba
• Nabízíme kvalitní manažerské studium – výběr z 11 prestižních oborů mba
• Studium je zaměřeno na propojení teoretických znalostí a praktických dovedností
• Spolupracujeme se špičkovými lektory s dlouholetou praxí v oboru
• Poskytujeme studijní materiály a literaturu ke studiu zdarma
• Studium probíhá v českém jazyce
• Délka studia je 1 rok (2 semestry)
• Výuka probíhá vždy v sobotu, 4x do roka
• Výuka probíhá kombinovanou formou
• Vynikající uplatnění absolventů

Studium MBA

Profesně vzdělávací programy MBA na Cambridge Business School nabízejí
účastníkům rozšíření jejich manažerských znalostí a dovedností nad rámec
vysokoškolského studia. Programy jsou určeny nejen pro podnikatele či
členy středního a vyššího managementu, ale i pro všechny další zájemce,
kteří usilují o prohloubení již dosažených znalostí a získání praktického
profesního vzdělání.

Zahájení výuky

Výuku zahajujeme vždy k 1. 3., 1. 5. a 20. 10. Bližší informace o specializacích
manažerských programů naleznete na www.cambschool.cz.

Forma
a charakteristika
studia

Profesně vzdělávací programy MBA na Cambridge Business School probíhají
v kombinované formě s využitím efektivních online přístupů s minimálními
prezenčními nároky. Studium si tak mohou dovolit i časově zaneprázdnění
uchazeči. Organizace studia je flexibilní a využívá moderní e-learningové nástroje v kombinaci s praktickou výukou.
Studium je zajišťováno špičkovými lektory na vysoce odborné úrovni, kteří vynikají svými dlouholetými zkušenostmi. Díky jejich profesionálnímu vedení jsou
studenti schopni efektivně aplikovat teoretické znalosti do praxe. Výuka lektorů je založená na skutečných příkladech, reálných projektech a případových
studiích. Výsledkem a přidanou hodnotou tohoto způsobu výuky jsou cenné
návody, rady i postupy pro zkvalitnění nejrůznějších firemních procesů či komunikace využitelných v každodenní profesní praxi.

Průběh studia

Studium se skládá z deseti specializovaných modulů, které jsou rozděleny
do dvou semestrů. Studenti se v průběhu celého studia osobně účastní čtyř
seminářů a zbytek studia si mohou individuálně rozvrhnout dle vlastních
časových možností. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce
a její následnou obhajobou.
Po splnění všech studijních povinností pak student obdrží titul MBA (za jménem), jenž představuje doklad o absolvování profesního manažerského
vzdělání. Nositelé tohoto titulu tak získávají výrazný náskok na trhu práce
před ostatními pracovníky daného oboru a zvyšují svou šanci na trhu práce.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni, které lze ve výjimečných případech nahradit prokazatelnou
dostatečnou praxí na manažerské pozici. Za podání přihlášky se neplatí žádný
manipulační poplatek.

Schéma
znázorňující
průběh studia MBA

Začátek I. semestru
1. seminář

Polovina I. semestru
2. seminář

Závěr I. semestru

Úvodní uvítání
Výklad za 1. modul (3 x 45 min.)
Výklad za 2. modul (3 x 45 min.)

Výklad za 3. modul (3 x 45 min.)
Výklad za 4. modul (3 x 45 min.)
Výklad za 5. modul (3 x 45 min.)

Odevzdání všech seminárních
prací

Začátek II. semestru
3. seminář

Polovina II. semestru
4. seminář

Závěr II. semestru

Výklad za 6. modul (3 x 45 min.)
Výklad za 7. modul (3 x 45 min.)
Výklad za 8. modul (3 x 45 min.)

Výklad za 9. modul (3 x 45 min.)
Výklad za 10. modul (3 x 45 min.)

Odevzdání všech seminárních prací
Odevzdání závěrečné práce

Nabídka mba programů
•

Management a leadership

•

Management ve zdravotnictví

•

Sales management

•

Finanční management a účetnictví

•

Management ve veřejné správě

•

Marketing a Public Relations

•

Mezinárodní vztahy a evropská studia

•

Personální management

•

Private Law

•

Management obchodu

•

Executive management - online program

Kontakty
Cambridge Business School s.r.o.     
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