
I. semestr

1. Psychologie vedení a řízení lidí
  (Mgr. Jana Wiesner)

 2. E-Government
   (PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.)

3. Organizace veřejné správy 
(doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.)

4. Obecná část správního práva
    (doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.)

5. Povinně volitelný předmět

II. semestr

1. Právo územně samosprávných celků
     (JUDr. David Kryska, Ph.D.)

2. Evropská veřejná správa
    (PaedDr. Václav Netolický)

3. Pracovní právo
    (JUDr. Ladislav Jouza)

4. Smluvní právo
    (JUDr. Petr Toman, LL.M.)

5. Povinně volitelný předmět
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III. semestr

1. Metodologie závěrečné práce
    (PaedDr. Václav Netolický)  

 MBA Management ve veřejné správě

Oproti klasické koncepci studia je na naší instituci výuka intenzivní, proto se studuje pouze 12-14 měsíců. V průběhu studia 
absolvuje student celkem 11 modulů. Studium je rozloženo na 2 semestry po pěti modulech (ve třetím semestru je pouze modul 
Metodologie psaní, kterým se student připravuje na sepis závěrečné disertační práce). U vybraných modulů se v rámci semestru 
konají vždy 2-4 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 vyho-
tovit 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.

Profesně vzdělávací program MBA Management ve veřejné správě je orientován na nabytí nebo rozšíření 
znalostí v zásadních obrech veřejné správy, a to jak v tuzemském, tak v evropském kontextu. Seznamuje poslucha-
če průřezově s  problematikou veřejné správy, s přihlédnutím k oblasti managementu, jehož základní východiska 
lze samozřejmě aplikovat i v oblasti veřejné správy. Absolventi programu MBA Management ve veřejné správě 
získají znalosti o využití managementu v orgánech veřejné správy a naučí se efektivně aplikovat moderní trendy 
vedoucí k úspěšnému fungování veřejnoprávních institucí, ať již působí na vedoucích pozicích, nebo pozicích refe-
rentů jednotlivých oddělení s aktuální nebo budoucí aspirací na vedoucí pozice.


