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Profesní vzdělávací program
Bachelor of Business
Administration (BBA) je zaměřený
zejména na úvod do právních
disciplín, které jsou následně
rozváděny v programech MBA
Tento program je samostatný nižší stupeň
profesního vzdělávání, pokud jde o profesní
programy MBA. Zejména však umožňuje dále
studovat některý z našich MBA programů
těm uchazečům, kteří nesplňují podmínku
ukončeného vysokoškolského vzdělání, nebo
nemohou doložit dostatečnou praxi v řídící
(manažerské) pozici.
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O STUDIU
V průběhu studia absolvuje student celkem osm modulů. Studium je rozloženo na dva semestry po čtyřech modulech (v druhém semestru je čtvrtým modulem disertační práce). Student se na plnění studijních povinností
připravuje konzultacemi s lektorem a samostudiem na základě podkladů dostupných v on-line studentské sekci
(každý student obdrží přístupové heslo).
Základní studijní povinností studenta je vyhotovit z každého modulu seminární práci, tato práce je poté klasifikována lektorem a připojeno je též slovní hodnocení lektora. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce a
ústní závěrečnou zkouškou.
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ZÁKLADNÍ MODULY STANDARDNÍ FORMY BBA
I.semestr

II.semestr

•

Teorie práva      

•

Základy soukromého práva

•

Management

•

Státověda

•

Teorie dělby moci

•

Základy správního práva

•

Ústavní pořádek ČR

•

Disertační práce

ZÁKLADNÍ MODULY ZKRÁCENÉ FORMY STUDIA BBA*
I.semestr
•

Teorie práva                               

•

Základy soukromého práva

•

Management

•

Státověda

•

Teorie dělby moci                                    

•

Základy správního práva

•

Ústavní pořádek ČR                

•

Disertační práce

[*Studenti, kteří u nás hodlají dále pokračovat ve studiu MBA, mohou požádat o režim zkráceného studia BBA. V takovém případě je jim umožněno
splnit všechny studijní povinnosti v programu BBA již v prvním semestru, přičemž program BBA se ukončuje pouze vyhotovením BBA disertační
práce. Ústní závěrečnou zkoušku a obhajobu MBA disertační práce pak tito studenti vykonají až na závěr studia programu MBA.]
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