MBA
Pojišťovnictví
Studujte v českém nebo slovenském jazyce, tři semestry,
distanční studium

Profesní vzdělávací program Master
of Business Administration ve specializaci Pojišťovnictví je určen všem,
kteří se profesně zabývají pojištěním,
zejména pracovníkům pojišťoven,
pojišťovacím zprostředkovatelům,
pracovníkům odborného dozoru nad
pojišťovnictvím a v neposlední řadě
i manažerům firem, do jejichž kompetence oblast pojištění patří. Lektorský sbor tvoří osobnosti z řad
odborníků na danou problematiku,
kteří jsou zárukou vysoké kvality programu.
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V průběhu studia absolvuje student celkem čtrnáct
modulů. Studium je rozloženo na tři semestry. U vybraných modulů se v rámci semestru konají tři tematická setkání, každé v rozsahu 90 minut, účast na
nich však není povinná. Student se na plnění studijních povinností připravuje absolvováním tematických setkání, 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 PROGRAMU
I.semestr

II.semestr

•

Pojišťovnictví I - Pojištění jako specifické

•

Management likvidace pojistných událostí

odvětví ekonomiky

•

Insolvenční a exekuční právo

Pojišťovnictví II - Právo a pojištění, zákon

•

Risk management

o pojistné smlouvě

•

Leadership - Osobnost manažera,

•

•

Leadership I -  Strategické řízení a tvorba

manažerský styl

podnikové vize

•

Psychologické aspekty vedení a řízení lidí

•

Strategie řešení konfliktních situací

•

Disertační práce

•

Obchodní právo pro manažery

•

Product management

KONTAKTUJTE NÁS
podatelna@ustavprava.cz

Telefon: 224 247 011

Mobil: 608 579 570

Fax: 224 281 226

Ústav práva a právní vědy®, o.p.s.
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