Studium MBA,
Vaše cesta k úspěchu.
Business Institut nabízí:
studijní programy MBA, BBA, DBA a LLM
kombinované i 100% online studium
profesionální tým špičkových lektorů
	
znalosti a dovednosti zaměřené na praxi
časovou flexibilitu studia
	
moderní e-learningový systém
	
online knihovna
prestižní zahraniční akreditace
výborné uplatnění absolventů

1786

studentů a absolventů

15440

odučených hodin

178

lektorů

4200

online knih

Profil
Business Institut se řadí mezi nejprestižnější MBA

of Business Administration). Vzhledem k dlouho-

školy v České republice. Specializuje se na profes-

dobým zkušenostem profesionálního týmu lektorů

ní vzdělávací programy MBA (Master of Business

nabízí Business Institut koncept studia, jenž promí-

Administration), BBA (Bachelor of Business Admi-

tá teoretické poznatky přímo do praxe. Studium je

nistration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor

zakončeno prestižním manažerským titulem.
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Zvolte prestižní MBA (Master of Business Administration)
Časově flexibilní studium Master of Business Ad-

ší management, specialisty, podnikatele i vedoucí

ministration (MBA) představuje moderní formu

zaměstnance veřejné správy. Studium je zakonče-

prakticky zaměřeného vzdělání pro střední a vyš-

no prestižním titulem MBA.

Kombinovaná forma studia MBA
	
Kombinované studium MBA zahrnující

	
Student zakončuje studium obhajobou

e-learning a lektorská setkání

	
Délka studia je 12 až 16 měsíců

závěrečné práce

	
Podmínkou přijetí je ukončené VŠ vzdělání

	
Studium probíhá v češtině s akceptací
slovenštiny

nebo relevantní praxe

	
Zahájení studia: 15.3., 1.10. nebo dle
individuální domluvy

Nabídka MBA programů – kombinovaná forma
1.

MBA Management, organizace a řízení

10. MBA Management soft skills

2.

MBA Strategický management

11. MBA Projektové řízení a plánování

3.

MBA Finanční management

12. MBA Obchodní právo v podnikání

a strategické řízení financí

13. MBA Public relations a komunikace

4.

MBA Řízení lidských zdrojů

14. MBA Daně, účetnictví a controlling

5.

MBA Management zdravotnictví

15. MBA Management obchodu

6.

MBA Doprava, spoje a logistika

16. MBA Management cestovního ruchu

7.

MBA Řízení informačních technologií

17. MBA Real Estate

8.

MBA Marketing a reklama

18. MBA International Executive

9.

MBA Řídicí a kontrolní systém, interní audit

100% online studium MBA
	100% online studium, které plně nahrazuje

	Student zakončuje studium obhajobou

klasickou výuku a je časově maximálně flexibilní
	Délka studia je 12 až 14 měsíců

závěrečné práce
	Podmínkou přijetí je ukončené VŠ vzdělání

	Studium probíhá v češtině s akceptací
slovenštiny

nebo relevantní praxe
	Studium můžete zahájit kdykoliv

Nabídka MBA programů – 100% online
1.

MBA Strategický management (online)

3.

MBA Management obchodu (online)

2.

MBA Management zdravotnictví (online)

4.

MBA Marketing a reklama (online)
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Co mi studium MBA přinese?
Aktuální know
how

Setkání se špičkou
v oborech

Vyšší hodnotu
na trhu práce

Cenné kontakty

Aplikace
do vlastní praxe

Osobní a kariérní
rozvoj

Poznatky uspoří
čas i peníze

Zvýšení příjmu

Moderní forma studia
	
Moderní e-learningový systém s online knihovnou
	
Přístup a studium odkudkoliv a kdekoliv
	
Online studijní materiály, přednášky, videa
	
Moderní, efektivní a pohodlná forma studia
	
K dispozici více než 4200 online knih
Online komunikace s lektory a odborníky
	
24/7 podpora studijního oddělení
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„Studium manažerského programu
MBA na Business Institute bylo pro mě
inspirativní a přínosné, oceňuji zejména kvalitu lektorů.“

Prim. MUDr. Martin Molitor, Ph.D.,
plastický chirurg a primář kliniky YES VISAGE
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Bonusy ke studiu
Ke studiu i nad jeho rámec nabízíme našim studentům řadu zajímavých aktivit a výhod zdarma:

Setkání s úspěšnými
osobnostmi

Lektorská setkání
z jiných programů

Alumni club

Online i klasická
knihovna

Tematické přednášky

Networkingová
setkání

Vzdělávání svých zaměstnanců nám svěřili

Kontakty
Business Institut EDU a.s.
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Kodaňská 558/25
101 00 Praha 10, Vršovice
+ 420 234 221 342

+ 420 775 757 140
info@businessinstitut.cz
www.businessinstitut.cz

