Profesionální MBA
MBA pro manažery a podnikatele
Studujte unikátní program garantovaný
Vysokou školou podnikání a práva, a.s.

Garantuje:

TOP

VŠ

Sledujeme aktuální proměny v oblasti
moderního managementu, na které
okamžitě reagujeme.
I ty nejnovější postupy se tak stávají
součástí naší vysokoškolské výuky.
Naši studenti mají vždy náskok
před ostatními.

MBA Program
pro manažery a podnikatele

Našim primárním cílem je poskytnout současným
i budoucím manažerům a podnikatelům vzdělání, které
předurčí jejich inovativní a progresivní přístup
k podnikatelské činnosti.

42 %
Absolventů si polepšilo
v profesním růstu
o jeden až dva kariérní
stupně.

Pět let po absolvování
programu se absolventům zvýšil plat o 40 %.

*Dostupné na: https://byznys.ihned.cz/c1-51812920-pruzkum-lide-s-titulem-mba-maji-nejen-vyssi-platy

„Přál bych si, aby studium
MBA bylo mnohem více o
výměně zkušeností mezi studenty a lektor plnil roli „pouze“
kvalifikovaného koordinátora,
ne přednášejícího. Studentům
nabízíme rozvoj kompetencí,
které cítí, že by mohli uplatnit
na trhu práce, nemělo by jít
„jen“ o získání titulu.“
- Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

Rozvíjejte své schopnosti
Nerezignujte na možnost Vašeho dalšího vzdělávání,
absolvujte jedinečný roční MBA program pro manažery a podnikatele, který:
je garantován dvěma výsokými
školami, oceníte kvalitu a úroveň studia

respektuje specifické potřeby
vzdělávání, zvolíte si vlastní
volitelné moduly

respektuje vysoké pracovní nasazení i osobní závazky, vystudujete do 1 roku

respektuje individuální potřeby,
využijete profesionálního kouče
a rozvinete měkké dovednosti

získejte více

„Většina velkých výzev se
dá zvládnout, když si je rozdělíme
na řadu menších cílů.“
Výuka probíhá výhradně o víkendu, a to jen jednou do měsíce, a nezasahuje do státních
svátků ani jarních, letních
či podzimních prázdnin.

- Dale Carnegie

MBA
Popis programu
Program je koncipován do 7 tematických modulů a 3 volitelných nepovinných modulů.
Studijní moduly pokrývají oblasti leadershipu, marketingu, financí,
strategického managementu, projektového řízení a zároveň obsahují ve
své volitelné části i témata týkající
se mezinárodního obchodního styku a etikety či právního minima pro
podnikatele.

„Studujte oblasti, které vás
skutečně zajímají a odpovídají vašim aktuální potřebám. Volitelný modul Etiketa
v mezinárodním obchodním styku vás nadchne!“
- Ing. Monika Bokšová, M.A.I.S.

Výuka je vedena pečlivě vybranými
špičkovými odborníky. Ti své schopnosti v praxi již prokázali a stojí za
nimi konkrétní výsledky. Nechybí
mezi nimi generální ředitel, podnikatel roku ani člen nejužšího vedení
organizace s mezinárodním působením. Jsou to úspěšní profesionálové,
kteří jsou připraveni Vám předat své
zkušenosti, sdílet s Vámi ty nejaktuálnější trendy v oblasti moderního
managementu a poskytnout Vám
odbornou oporu na cestě za Vaším
pracovním cílem.

Inovativní
Progresivní
Unikátní MBA pro manažery
a podnikatele
Naši studenti kromě tzv. tvrdých dovedností, rozvíjí i dovednosti měkké
(umění leadershipu, interpersonální
a komunikační dovednosti). Právě
tyto schopnosti jsou těmi klíčovými
charakteristikami vůdčí osobnosti.
Navíc je Vám po celou dobu studia
k dispozici profesionální kouč a studijní mentor, se kterým můžete konzultovat Váš osobní rozvoj i nejpalčivější problémy Vašeho profesního
života.
Osvědčení o absolvování programu
MBA pro manažery a podnikatele
je dle § 60 vysokoškolského zákona
vydáváno přímo vysokou školou v
rámci jejích slavnostních promocí.

Dosáhněte
svých cílů

Profesionální MBA

MBA pro manažery a podnikatele

Kde studovat MBA:
Praha
Spálená 76/14, 110 00 Praha 1
Ostrava
Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava

Garantuje Vysoká škola
Vysoká škola podnikání a práva
Infolinka 800 555 808
info@vspp.cz
Kontaktní osoba - Vladimír Dragon
+ 420 720 751 435
vladimir.dragon@vspp.cz

