STUDIUM MBA
Studium MBA (Master of Business
Administration) představuje manažerské
vzdělání, které je zaměřeno na získání
nových znalostí a dovedností, jež absolventi
využijí především ve své praxi.

(CBS) je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na
poskytování kvalitního manažerského vzdělání v
profesně vzdělávacích programech MBA, BBA a LLM.
Obsah výuky jednotlivých programů vychází
z nejnovějších poznatků v oblasti vzdělávání
dospělých a je uzpůsoben i pro časově velmi
zaneprázdněné účastníky.

Po úspěšném absolvování profesně
vzdělávacího programu získá absolvent titul
MBA, který je celosvětovým standardem
mezi manažery a vedoucími pracovníky.

Kvalitu vzdělávacích programů a celé instituce
zaštiťují prestižní akreditace a členství v
mezinárodních asociacích dohlížejících na kvalitu
vzdělávání.

Prestižní studium MBA je určeno zejména
manažerům střední i vrcholové úrovně
a všem zástupcům soukromé, státní i
neziskové sféry. Vzdělání tak zkrátka využijí
všichni uchazeči, kteří chtějí získat nové
znalosti, seznámit se s aktuálními trendy a
udržet si náskok před ostatními.

Cambridge Business School
připravila průzkum vnímání
titulu MBA, samotného
manažerského studia MBA a
přínosů u svých studentů a
absolventů
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VÝSLEDKY VÝZKUMU
PŘÍNOSY A VÝHODY STUDIA MBA

95%

studentů a absolventů studia MBA
je přesvědčeno o přínosu studia
pro jejich osobní život i praxi

89%

absolventů tvrdí, že jim studium MBA
na CBS otevřelo zcela nové možnosti

96%

absolventů dosáhlo díky studiu na CBS
vyšší praktické i teoretické
informovanosti v oboru

NÁVRAT INVESTICE DO STUDIA MBA

71%

absolventů potvrzuje návratnost
investice do studia MBA

VLIV NA KARIÉRU
83%

76%

absolventů je přesvědčeno,
že studium MBA mělo pozitivní
vliv na jejich kariéru
absolventů postoupilo výše
v kariérním žebříčku nebo získali
vyšší platové ohodnocení

VLIV NA OSOBNÍ ŽIVOT
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97%

58%

studentů a absolventů zvýšilo svoji osobní spokojenost díky studiu MBA
absolventů by studium MBA doporučilo ostatním
absolventů se díky studiu MBA naučilo lépe pracovat s time managementem
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