MBA studium - studijní plán
Obor: Executive MBA
1. semestr
Kód předmětu

EX_MKE 1
EX_ME 1
EX_SM 1
EX_KP 1
EX_MK 1

Název předmětu

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem
Manažerská ekonomika
Strategický management
Korporátní právo ČR a SR
Marketing a komunikace

Lektor

Ing. Eva Matoušková
Ing. Simona Hašková, PhD.
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.
JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.
Ing. Eva Matoušková

2. semestr
Kód předmětu

EX_MO 2
EX_KMP 2
EX_PM 2
EX_MDP 2
EX_MOR 2
DP

Název předmětu

Mezinárodní obchod
Koučování pro manažery a podnikatele
Personální management
Mezinárodní a diplomatický protokol, společenská a obchodní etika
Management osobního rozvoje
Diplomová práce

Lektor

JUDr. Oldřich Vacek
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA
Ing. Eva Matoušková
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Informace o studijním oboru:
Tento studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu soukromých či státních společností či pro aspiranty na tyto pozice a je
tedy průřezem manažerskými znalostmi důležitými pro členy vrcholového vedení firem. Zahrnuje proto nejen manažersko-ekonomické disciplíny jako je
Strategický management či Manažerská ekonomika, ale také disciplíny týkající se rozvoje manažerských dovedností v rámci obchodních jednání, společenského
chování a etikety či manažerské kultury a etiky. Studenti získají také nezbytné vědomosti z korporátního práva ČR a SR a také znalosti potřebné pro management
lidských zdrojů firmy v rámci předmětů Personální management a Koučování pro manažery a podnikatele. Studenti se v rámci předmětu Mezinárodní obchod
seznámí také s postavením a významem zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a mírou zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Jelikož je tento
obor určen pro manažery, nechybí ani Management osobního rozvoje, který je zaměřen na osobnost samotného manažera a jeho vlastní rozvoj.
Tento obor je ideální pro členy statutárních orgánů (dozorčí rady, představenstva) akciových společností, pro jednatele společností s ručením omezeným i pro
další vrcholové manažery v soukromé i státní sféře či pro všechny, kteří k těmto pozicím směřují.

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:
Mgr. Eva Mečířová, vedoucí studijního oddělení, Email: studijni@cemi.cz, Tel.: +420 724 243 959

