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› Program MBA Management lidských zdrojů Vám nabízí podrobný
náhled do problematiky řízení lidských zdrojů. Seznámíte se
se strategickými personálními přístupy k lidským zdrojům v
organizaci, s personálními procesy, aktivitami a aktuálními trendy
v řízení lidí.
› Celý program je velmi interaktivní, s použitím praktických cvičení,
a konstruktivního střetu názorů, na konkrétních příkladech
úspěšných i neúspěšných personálních strategií si osvojíte
praktické personální strategie a postupy

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., je statutárním ředitelem European
Business School SE a lektorem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.
Působí dlouhodobě jako univerzitní profesor a v manažerské
praxi národních i nadnárodních firem jako konzultant pro otázky
managementu, řízení lidských zdrojů a ekonomie. Působil a působí

› Naučíte se, jak úspěšně zajistit organizaci personální práce,
motivace a odměňování zaměstnanců

též jako poradce v několika mezinárodních firmách. Je autorem
řady úspěšných manažerských monografií.

MBA Řízení lidských zdrojů a personální management
- Harmonogram
Program MBA Management lidských zdrojů je vhodný pro manažery,

se jednotlivě všem důležitým aspektům personálního managementu, včetně

podnikatele, pracovníky personálních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří

řízení nákladů a strategie moderní personalistiky. Program Vás naučí, že kvalitní

chtějí získat cenné zkušenosti s vedením a řízením lidí nebo si svoje znalosti

management lidských zdrojů je základem pro dosahování lepších obchodních

prohloubit.

výsledků každé společnosti.

Program nabízí podrobný vhled do problematiky řízení lidských zdrojů v
organizaci, seznamuje je s jeho významem, metodami i systémem a věnuje

Vyberte si formu
Vyberte si formu studia, která Vám nejvíce vyhovuje. Nabízíme interaktivní
studium s živou a online výukou, studentům tak poskytujeme jedinečnou volbu,
zda navštíví výuku osobně v sídle školy nebo z domova, kanceláře či jiného
osobního prostoru. Jako druhou možnost nabízíme 100% online studium,
které můžete zahájit kdykoliv.

• Interaktivní studium: probíha 2x ročně, na jaře a na podzim, kombinace
prezenční a online výuky.
• Online studium: můžete začít studovat kdykoliv, studium zahrnuje kromě
živé výuky všechny ostatní benefity.

Benefity ke studiu
› Živá / Online interaktivní výuka. Koncept interaktivního MBA, LL.M. a
dalších programů, zajišťuje studentům nejvyšší studijní komfort v dosavadním
systému profesního vzdělávání u nás i v zahraničí a je inspirován britskými a
americkými modely výuky v době pandemie (2021) a v době postpandemické
(2022-)
› Video záznamy z přednášek. Dalším benefitem je možnost studentů sledovat
ve Studentské sekci záznamy z jednotlivých tématických setkání lektorů se
studenty, které jsou natáčeny během prezenční výuky.
› Výuková videa. Za účelem zajištění interakce mezi lektory a studenty jsou
studentům ve Studentské sekci k dispozici výuková e-learningová videa k
většině vyučovaných předmětů. Výuková videa v délce trvání 90-180 minut
představují zcela mimořádnou příležitost jak studentům přiblížit know-how
našich lektorů další digitální formou.
› Naše interaktivní Webináře. Webináře přednášejí naši lektoři a jsou časově
přizpůsobeni pracovně vytíženým účastníkům tak, že se konají v některém
pracovním dni vždy od 17:30 nebo od 18:00 hod. a trvají cca 2 hodiny .
Obsahem webinářů jsou aktuální obchodní a právní témata, které logicky
navazují na manažerské a právní předměty vyučované v rámci MBA studia.
Dalším bonusem těchto interaktivních webinářů je, že je můžete navštěvovat
zdarma i po skončení studia, což je bonus, který jistě uvítá každý, kdo chce
neustále držet kontakt s nejnovějšími trendy.

› Online knihovna BOOKPORT. V online knihovně Vám budou k dispozici
všechny relevantní odborné tituly z několika knižních portálů, na čele s

Potkejte se s námi ONLINE

největším českým vydavatelem manažerské literatury GRADA Publishing.
› Online knihovna CODEXIS. Obsahuje odbornou právnickou literaturu,
články, legislativní předpisy a judikaturu soudů ocení zejména studenti
programů LL.M., neboť tyto programy obsahují zejména právní předměty,
jakož i studenti, kteří si vedle manažerských programů zvolili jako povinně
volitelný předmět některý modul z oblasti práva.
› Naše vlastní publikace pro Vás. Dlouhodobě vydáváme odborné publikace
našich lektorů, které Vám budou sloužit vedle bohaté knihovny BOOKPORT
a CODEXIS jako velice užitečný doplněk při Vašem studiu, ale můžete si je
volně stáhnout a mít je k dispozici i po ukončení studia.
› Mezinárodní certifikace IES. Absolventi Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.
obdrží po úspěšném ukončení studia jejich profesního programu mezinárodní
certifikát od nadnárodní společnosti International Education Society (IES).

Zaregistrujte se na Den otervřených dveří, který pořádáme každých 14 dní.
Spojíme se s Vámi přes Google Meet (Zoom, Teams) a zodpovíme Vám Vaše
dotazy ohledně studia a představíme Vám naši školu.

