MBA studium - Studijní plán
Obor: Global Business Leadership
1. semestr
Kód předmětu

GBL_GP
GBL_GPS
GBL_IC
GBL_OPM
GBL_SP

Název předmětu

Geopolitics and Perspectives
Global Policy and Strategy
Intercultural Communication
Organization & Process Management
Strategic Planning

Lektor

Professor Guillaume Finck
Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons
Ing. Jiri Matousek
Bc. Alvaro Aznar, MBA
Bc. Alvaro Aznar, MBA

2. semestr
Kód předmětu

GBL_CP
GBL_IBS
GBL_ICF
GBL_IE
GBL_PM
DT

Název předmětu

Competition Policies for Business
International Business Strategy
International Corporate Finance
International Entrepreneurship
Project Management
Diploma Thesis

Lektor

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD
Professor Guillaume Finck
Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA
Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons
Fabiano de Alcântara de Lima, PhD, PMP, PMI-RMP

Informace o studijním oboru:

Program Global Business Leadership (GBL) je vhodný pro střední a vrcholové manažery, zejména ze společností, které působí na mezinárodní úrovni a
celosvětově. Jeho cílem je, aby studenti získali ucelený přehled o obchodě a současných trendech. Program je koncipován jako 2 semestrový, je nabízen
kompletně v angličtině, plně on-line. Program obsahuje 10 studijních modulů.
V prvním semestru se studenti naučí potřebné základy k pochopení současných geopolitických problémů. Porozumí strategickému řízení podniku
zabývajícího se mezinárodním obchodem a dále rozvinou své analytické schopnosti a rozhodování v situacích charakterizovaných nejistotou a
komplexností. Studenti získají interkulturní kompetence, což znamená používání charakteristik, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci,
která může být definována z hlediska tří základních atributů: znalosti, dovednosti a postoje. Budou analyzovat vazby mezi organizačním řízením, řízením
procesů a strategickým řízením a také se naučí, jak si mezi nimi vytvořit integrovaný systém řízení.
V průběhu druhého semestru budou studenti schopni porozumět politice hospodářské soutěže a příslušným pojmům na mezinárodní úrovni podniků.
Získají potřebné znalosti a dovednosti k rozvinutí pružnějších postojů k riziku a stimulují podnikatelské chování. Zaměří se na firemní otázky finančního
řízení, kterým čelí manažeři působící na globálních finančních trzích. Cílem je analyzovat kritické faktory, rizika a rozhodnutí, která se týkají jak
krátkodobé, tak dlouhodobé finanční situace podniku v globálním prostředí a diskutovat o strategii pro řešení těchto dodatečných problémů. Studenti
budou také schopni iniciovat, plánovat, realizovat, monitorovat a ukončit projekt v souladu s osvědčenými postupy projektového řízení.
V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:
Mgr. Magdalena Schneiderová, Study Programme Manager, Email: magdalena.schneiderova@cemi.cz, Tel.: +420 602 617 296

