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Získejte vědomosti,
které vám pomůžou
kariérně růst a odlišit
vás od ostatních na
trhu práce. Studijní
programy týkající se
informatiky, práva,
podnikání a nově
imarketingové komu-
nikace nabízí Vysoká
škola podnikání a prá-
va. Špičky jednotli-
vých oborů se s vámi
o své know-how podě-
lí v Praze, Brně a Ostra-
vě.

V
ysokých škol a univerzit je
dnes v Česku nespočet a na-
bízených oborů ještě víc.
Jak se v tom tedy vyznat?
Zaměřte se na perspektivní

obory, o které je na pracovním
trhu zájem.
Vysoká škola podnikání a práva je

soukromou vysokou školou, která
si vydobyla pověst moderní vzdělá-
vací instituce s inovativním přístu-
pem. Ten se projevuje především
pestrou skladbou perspektivních
studijních programů, po jejichž ab-
solvování nemají studenti VŠPP po-
tíže sehnat zaměstnání v oboru.
Svou roli hraje jistě i prostor pro zís-
kání dostatečné praxe již během
studia.

Na vysokou semůžete
přihlásit kdykoli
V dnešním rychlém světě, kdy platí
pravidlo „čas jsou peníze“, nemusí-
te sedět každý den ve škole. Na
VŠPP se prezenční obory vyučují
ve všedních dnech, zpravidla od
pondělí do středy, ve zbytku týdne
se studenti věnují praxi v podobě
částečného úvazku či stáže ve fir-
mách v oboru. Kombinovaná for-
ma studia je ideální pro ty, kdo pra-
cují na plný úvazek. Na VŠPP studu-
jí jednou měsíčně vždy v pátek
a v sobotu.
Přihlášku ke studiu najdete na

webu školy, kde ji rovnou můžete
i vyplnit a online cestou odeslat. Na
Vysoké škole podnikání a práva ne-
musíte absolvovat náročné přijíma-

cí zkoušky. Studenti si mohou vy-
brat mezi pobočkami VŠPP v Praze,
Ostravě a Brně. Na Vysokou školu
podnikání a práva semůžete přihlá-
sit do konce září nebo se ke studiu
připojit začátkem letního semest-
ru, který začíná v únoru. Přihlášky
budemožné zaslat od začátku listo-
padu do ledna.

Praxe je základním
pilířem VŠPP
Na Vysoké škole podnikání a práva
můžete studovat informatiku, pod-
nikání a management nebo právo
a marketing. Tyto studijní progra-
my jsou perspektivní a nabízí širo-
ké možnosti budoucího uplatnění.
„Studenty připravujeme také na

vlastní podnikání. V předmětu
Start do podnikání si studenti osvo-
jují základní techniky a postupy,
které jsou nezbytné pro úspěšný za-
čátek firmy či podnikatelského pro-
jektu,“ popisuje Helena Válková,
rektorka VŠPP.

Bakalářský stupeň nabízí na VŠPP
studijní programy Aplikovaná infor-
matika, Podnikání, Podnikání ama-
nagement v obchodu a službách,
Právo v podnikání, Právo ve veřej-
né správě a od října tu můžete stu-
dovat i Marketingové komunikace.
„Potřeba kvalitních odborníků

v oboru marketingu a médií reagu-
je na aktuální požadavky trhu.
Podle údajů EU více než pětina po-
pulace v rozvinutých zemích do
věku 35 let přímo či nepřímo půso-
bí v mediální sféře nebo v oblas-
tech s ní souvisejících,“ doplňuje
garant studijního programu Marke-
tingové komunikace Jaroslav Svět-
lík. Studijní program je tvořen od-
bornými předměty orientovanými
namarketingovou komunikaci s dů-
razem na digitální média.
Na magisterském stupni mohou

uchazeči vybírat ze studijních pro-
gramů Podnikání, Soukromopráv-
ní studia a Marketingové komunika-
ce. Po dokončení studia se absol-
venti uplatňují zejména v profesích

spojených s řízením podniků nebo
v roli obchodníků, finančních od-
borníků či personálních a projekto-
výchmanažerů. Vysokoškolské stu-
dium zúročují i na pozicích vedou-
cích a řídících pracovníků nižšího
a středního managementu ve vět-
ších podnicích. Absolventi VŠPP
často působí i jako samostatní pod-
nikatelé v oblasti malého a střední-
ho podnikání.

Chcete kariérně růst
a rozvíjet svůj potenciál?
Získáním bakalářského nebomagis-
terského titulu ale studiumna Vyso-
ké škole podnikání a práva nekon-
čí. VŠPP nabízí také profesní kurzy
Master of Business (MBA), které
jsou vhodnýmdoplňkempro všech-
ny manažery a podnikatele, kteří
se chtějí dále rozvíjet.
Smyslem MBA je především roz-

voj manažerských kompetencí, bez
kterých semanažeři v dalším kariér-
nímpostupu neobejdou. Díky inter-
aktivní formě studia pod vedením
zkušených lektorů budete mít na
VŠPP šanci nejen navázat cenné
kontakty, ale naučíte se inovativ-
ním způsobem řešit praktické pro-
blémy namodelových i reálných si-
tuacích z vlastní praxe. V rámci
MBA absolvujete celkem osm celo-
denních modulů, mezi které bude
patřit například Marketing, Finanč-
ní řízení I., Leadership a manažer-
ské dovednosti, Projektové řízení
nebo Strategický management. Vo-
litelné moduly však můžete absol-
vovat také dle vlastních preferencí.
Předpokladem pro studium pro-

fesních kurzů MBA je ukončené
středoškolské vzdělání s maturitou
a pět let praxe na manažerské pozi-
ci nebo ukončené vysokoškolské
vzdělání v bakalářském stupni stu-
dia a tři roky praxe na manažerské
pozici.

INZERCE

Profil
Vysoká škola
podnikání a práva

● Vysoká škola podnikání a práva
(VŠPP) je soukromou vysokou ško-
lou neuniverzitního typu.

● Všechny nabízené studijní pro-
gramy jsou unikátním způsobem
kombinovány pro aktuální potřeby
současného trhu. Škola se zaměřu-
je na takzvané kompetenční vzdě-
lávání, jehož cílem je využitelnost
získaných znalostí a dovedností bě-
hem studia v následné praxi.

● Vysoká škola podnikání a práva
nabízí také profesní studium MBA
vhodné zejména pro manažery
a podnikatele.

VŠPP sází na obory, o které
je na trhu práce zájem

Studium Vysoká škola podnikání a práva nabízí kromě bakalářského amagisterského studia i profesní kurzyMaster of Business. 2x foto: VŠPP

Komerční prezentace – Vysoká škola podnikání a práva
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