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V ČR A SR OD ROKU 2011

Slovo ředitele institutu
Vážení zájemci o studium, jsem velmi rád, že uvažujete o svém dalším profesním rozvoji formou MBA
či LLM vzdělání právě na institutu
CEMI.
Central European Management Institute (neboli CEMI) vznikl v roce
2011 s vizí poskytovat MBA a LLM
vzdělání na evropské úrovni, které bude dostupné především
pro studenty z České a Slovenské republiky a které bude možné skloubit s náročným zaměstnáním či podnikáním, bez ohledu na bydliště studentů. Vznikl jako instituce, která se bude
na svět vzdělávání dívat moderně a bez předsudků k využívání online technologií.
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stávají spíše roli konzultantů, koučů, mentorů (a později často
i přátel), kteří studenty provází celým studiem a jsou jim vždy
nápomocni.
Princip studia, který spočívá v kombinaci prezenčních setkání
na začátku semestru a online studia s konzultacemi se setkal
s velmi pozitivní odezvou od klientů nejen z České či Slovenské
republiky a díky této flexibilitě byl také náš institutu v průzkumu renomované agentury IPSOS vyhodnocen jako poskytovatel nejefektivnějšího MBA a LLM studia při zaměstnání.
Investice do vlastního vzdělání je investice s rychlou a jistou
návratností, zejména pokud investujete tam, kde mají s profesním vzděláváním tu největší zkušenost na trhu v ČR a SR. Budu
velmi rád, pokud se k našim spokojeným klientům přidáte i Vy.

Latinské úsloví “NEMO NASCITUR SAPIENS” v našem logu, znamenající “Nikdo nerodí se moudrým”, vypovídá o misi našeho
institutu – přispívat k dalšímu osobnostnímu i profesnímu rozvoji našich studentů a získáním prestižního vzdělání jim pomáhat dosáhnout konkurenční výhody v podnikání či na trhu práce.

Těším se na setkání s Vámi v průběhu studia!

Naším cílem také bylo postavit vztah lektora a studenta na zcela jinou úroveň, než tomu bývá obvyklé. Proto u nás lektoři za-

Mgr. Štěpán Mika
Ředitel institutu CEMI

Komu je studium určeno?

Všem s vysokoškolským
vzděláním, případně se
středoškolským vzděláním
a manažerskou praxí.

Všem časově
vytíženým
zaměstnancům
či podnikatelům.

Všem, kteří chtějí
získáním profesního titulu
MBA či LL.M. zvýšit svoji
hodnotu na trhu práce.

Všem, kteří si chtějí či potřebují
zvýšit svoji kvalifikaci a doplnit
vědomosti nejen
v manažerských disciplinách.

Víte, že...
pro MBA a LLM studium
na CEMI se rozhodlo již
více než 1400 klientů
z 15 států, pro něž to byl
významný krok v jejich
dalším profesním rozvoji
a kariéře?
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Proč STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS
Školné all-inclusive

Kvalitní lektoři z ČR i ze zahraničí

•
•
•
•

• naši lektoři mají zkušenosti z praxe
a kromě toho 85 % z nich působí také
v akademické sféře – do výuky přinášejí teoretický i praktický manažerský
pohled
• česky vyučované programy zaštiťují
lektoři z ČR a SR, kvalitu programů
v angličtině garantuje mezinárodní
tým lektorů, který disponuje manažerskými znalostmi z celého světa

přihláška zdarma
studijní materiály, profesionální foto + DVD záznam z promoce
možnost rozložení až do deseti splátek
přístup do online knihovny od nakladatelství Grada s více než
3.500 odbornými publikacemi

Časově flexibilní studium v češtině i angličtině
• studium probíhá online a administrativní úkony jsou koncipovány tak, abyste s nimi strávili co nejméně času a nebylo kvůli
nim potřeba nikam dojíždět - díky tomu lze dokončit studium
MBA či LLM již za jeden rok

Akreditace IADL
• naše studium je akreditováno jednou z nejvýznamnějších
organizací v oblasti distančního vzdělávání a jeho kvality,
IADL (International Association for Distance Learning) se sídlem v Londýně

Transparentní studium
• zájemci mají možnost se dopředu seznámit se studijními
podmínkami a smlouvou o studiu
• zveřejňujeme počty studentů a absolventů včetně jejich referencí
• uveřejňujeme kompletní sylaby předmětů, harmonogram
studia a studijní plány
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Víte, že...
více než 60 %
našich absolventů
se investice do studia
vrátila již do 2 let?

Garance otevření oboru
• garantujeme otevření oboru minimálně 1x do kalendářního
roku, v opačném případě získáte poukázku v hodnotě 5.000 Kč
na studium, kterou lze uplatnit v jiném z našich oborů nebo
v dalším zahajovaném ročníku

Nejmodernější e-learningový systém iTutor
• veškeré studijní materiály na jednom
portálu
• usnadnění studia a umožnění
komunikace s lektory i mezi
studenty navzájem
• uživatelsky příjemné
a jednoduché ovládání,
certifikovaná bezpečnost uložených dat

STUDIJNÍ OBORY

Víte, že...

Na našem institutu si můžete vybrat ze sedmi prestižních MBA programů i LLM oboru Korporátní
právo se specifickým zaměřením pro právníky. Nabízíme také dva MBA programy v angličtině.
Detailní informace o jednotlivých oborech Vám rádi zašleme v samostatné brožuře.

na institutu CEMI
vyučuje 45 lektorů
9 národností?

MBA obory v češtině
Bezpečnostní a krizový
management

Executive MBA

MBA Flexi

Management obchodu

Ekonomika a finanční
management

Management
zdravotnictví

Management veřejné
správy

MBA obory v angličtině
Global Business
Leadership

Marketing Management
and International Business

LLM obor v češtině
Korporátní právo
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JAK probíhá studium
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DOZVÍTE SE VŠE O STUDIU

2

PŘIPRAVÍME VÁM SMLOUVU
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ZÚČASTNÍTE SE ÚVODNÍHO SETKÁNÍ

Naše konzultantky Vám poradí s výběrem oboru studia, zodpoví
všechny Vaše otázky a upřesní s Vámi detaily pro přípravu smlouvy
o studiu.

"Provedeme Vás
celým procesem
studia a rádi
zodpovíme
všechny Vaše
dotazy."

Smlouvu posíláme emailem v pdf, není tedy potřeba nic vyzvedávat
na poště. Smlouvu si prostudujete v klidu u kávy, pak ji stačí pouze
podepsat, naskenovat a poslat emailem zpět. Podpisem smlouvy
se stáváte studentem institutu CEMI. To je ale teprve začátek...

Na začátku každého ze dvou semestrů MBA studia probíhá
u všech česky vyučovaných oborů celodenní soustředění studentů v moderních prostorách v mrakodrapu City Tower v Praze.
Zde se seznámíte s ostatními studenty a také s lektory.

"Víte, že študenti
zo Slovenska môžu
odovzdávať všetky
práce v slovenčine
a hradiť školné
v EUR?"

68%
32%

Mgr. Magdalena Schneiderová
Konzultantka pro zájemce
o studium - ČR

Bc. Lucia Kianicová
Konzultantka pro zájemce
o studium - SR

JAK probíhá studium
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STUDUJETE ONLINE a ODKUDKOLI
Lektoři umisťují na internet do studentské sekce studijní materiály
potřebné k úspěšnému absolvování daného studijního modulu
a Vy s nimi v případě potřeby konzultujete, nejčastěji emailem či
přes Skype.

ÚSPĚŠNĚ UKONČÍTE STUDIJNÍ MODULY
Jednotlivé studijní moduly jsou zakončeny online testem nebo
zpracováním seminární práce na zvolené téma. Lektoři jsou zde
po celou dobu proto, aby Vás provedli studiem a byli Vám nápomocni k úspěšnému zakončení daného modulu.

TIP
Diplomovou práci
můžete využít jako
příležitost ke zpracování
tématu, které aktuálně
řešíte ve svém zaměstnání.
Získáte tak okamžitě
použitelný strategický
dokument.

OBHÁJÍTE DIPLOMOVOU PRÁCI
Na které jste pracovali v průběhu svého studia pod vedením některého z našich zkušených konzultantů. Obhajoba diplomové práce
je jedinou částí studia, na níž je potřeba být osobně přítomen.

UŽIJETE SI SLAVNOSTNÍ PROMOCI
A obdiv Vašich blízkých. Slavnostní ceremoniál se koná v Břevnovském klášteře, je doprovázen živým hudebním vystoupením a slavnostním přípitkem. Všichni absolventi z ní také obdrží profesionální
DVD a fotografie.
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O NAŠICH studENTECH
62 %

MUŽI

ŽENY

Nejvyšší dosažené vzdělání

28 %

49 %

Středoškolské
s maturitou

Magisterské
vysokoškolské

Víte, že...
92 % našich absolventů
se do 1 roku
od absolvování
posunulo alespoň
o 1 pozici ve firmě?

38 %

VĚK
31 – 40 LET

37 %

41 – 50 LET

31 %

DO 30 LET

19 %

bydliště studentů

28 %

12 %

SR

Doktorské
vysokoškolské

69 %

11 %
Bakalářské
vysokoškolské

ČR

3%
Ostatní státy
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51 – a více

13 %

NEJMODERNĚJŠÍ ELEARNINGOVÝ SYSTÉM
Námi používaný studijní systém iTutor představuje světovou špičku ve své kategorii. Díky své mimořádné pružnosti, spolehlivosti a důrazu na praktické užití ho využívá
i řada vysokých škol v České republice.
Vývoj platformy zohledňuje přání uživatelů a ve vizuálně
velmi příjemném “balení” nabízí prakticky vše, co si lze při
studiu přát.
Protože součástí implementace je vždy uzpůsobení vzhledu a funkcionality, získal náš institut opravdu jedinečné
řešení svých potřeb – atraktivní systém bez jediného zbytečného tlačítka, který roste společně s potřebami našich
studentů. Celá aplikace je dostupná jak na běžných PC,
tak na tabletech a chytrých mobilních telefonech.

Víte, že...
studovat je možné
opravdu odkudkoli?
Studiu u nás již
absolvovali například
studenti z USA, Německa,
Srí Lanky, Belgie
nebo Číny.

Připravili jsme pro Vás
zkušební verzi studijního
systému iTutor, kde naleznete
ukázkové výukové materiály,
cvičný test a další informace
o studiu. Pro vyzkoušení
systému nás kontaktujte
a rádi Vám zřídíme
testovací přístup.
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Elektronická knihovna Bookport
Náš institut jako první v České a Slovenské republice
využívá při podpoře studia nejmodernější elektronickou knihovnu od renomovaného nakladatelství
Grada. V této knihovně naleznou naši studenti více
než 3.500 odborných knih, které mohou využívat při
svém studiu. Tato knihovna je jim k dispozici online
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, stejně
tak jako studijní systém iTutor. Obě platformy je navíc možné využívat i na mobilních telefonech či tabletech, studovat lze tedy opravdu kdekoli a kdykoli.

Víte, že...
díky uživatelsky
přívětivému online prostředí
lze studovat MBA či LLM
opravdu v každém věku?
Důkazem je náš absolvent,
který úspěšně odpromoval
ve věku 80 let!

"Osobně se
postarám o to,
aby Vaše studium
probíhalo vždy
hladce a s ohledem
na Vaše individuální
potřeby."

Mgr. Eva Mečířová
vedoucí studijního oddělení
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Akreditace, spolupráce, partnerství
a členství v institucích
Víte, že...

Institut CEMI spolupracuje s následujícími českými i mezinárodními subjekty:
International Association for Distance Learning (IADL)

Jedna z nejvýznamnějších organizací v oblasti distančního vzdělávání a jeho kvality. Všechny žadatele o akreditaci posuzuje hodnotitelská komise na základě
přísných kritérií.

European Association for Distance Learning (EADL)

Jsme členy Evropské asociace distančního vzdělávání, která je další z prestižních
asociací dohlížejících na vysokou kvalitu distančního studia u vzdělávacích institucí.

institut CEMI byl
v průzkumu renomované
agentury IPSOS vyhodnocen
jako institutce poskytující
nejefektivnější MBA
studium při
zaměstnání?

Ministerstvo vnitra České republiky

Získali jsme akreditaci vzdělávací instituce u Ministerstva vnitra ČR, podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a také akreditaci oboru Veřejná správa
podle tohoto zákona.

AIVD – Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých ČR

Jedná se o největší profesní asociaci s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti atp.

Národní ústav pro vzdělávání při Ministerstvu školství

Jsme členem oborové skupiny Ekonomika a podnikání Národního ústavu odborného vzdělávání. Tato organizace je
řízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejím cílem je zlepšování kvality českého školství a spolupráce
s dalšími vzdělávacími organizacemi především v rámci Evropské unie.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)

V září 2013 jsme se stali řádným členem asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky.
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POMÁHÁME
Věříme, že vzdělání je nenahraditelné a pomáhá dělat svět lepším. Proto jsme již v roce 2012 zahájili vlastní stipendijní program
pro handicapované zájemce o studium. Za dobu trvání programu
jsme podpořili osoby se zdravotním znevýhodněním částkou již
více než dva miliony korun.
Každoročně se tak snažíme usnadnit život těm, pro které není
ze zdravotních důvodů snadné dosáhnout vyššího vzdělání. Vybraným uchazečům vždy dvakrát ročně poskytujeme vzdělávací

stipendium až do výše 100 % ceny školného, díky kterému
mohou studovat MBA či LLM programy dle svého výběru.
Jedním z hlavních kritérií při výběru stipendistů je přitom posouzení stávajících aktivit uchazečů v charitativní oblasti, jelikož
cílem tohoto stipendijního programu je, aby MBA či LLM studium nepomáhalo jen samotným stipendistům, ale aby získané
znalosti a dovednosti dále využili i ve prospěch svého okolí
a podobně handicapovaných lidí.

DÁLE PODPORUJEME
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Zaujala Vás
naše nabídka studia?
Máte nějaké
doplňující otázky?
Chcete si sjednat
osobní schůzku?
Kontaktujte nás!

32%

Mgr. Magdalena Schneiderová
Konzultantka pro zájemce
o studium - ČR

Bc. Lucia Kianicová
Konzultantka pro zájemce
o studium - SR

magdalena.schneiderova@cemi.cz
+420 602 617 296

lucia.kianicova@cemi.cz
+420 725 957 917

KONTAKT:
CEMI MBA Studies s. r. o.
Mezi Vodami 639/27
143 00 Praha 4
IČ: 241 333 11
DIČ: CZ 241 333 11
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