MBA Psychologie managementu
V programu Master of Business Administration ve specializaci MBA Psychologie managementu nabízíme zájemcům o tento
program možnost získat od našich lektorů praktické informace a načerpat od nich zkušenosti z praxe, se zacílením na využití
psychologických postupů v manažerské praxi. Program zaujme zejména ty manažery nebo zájemce o studium, kteří u manažerské posty usilují a chtěli by je do budoucna zastávat, které zajímá využití psychologie v interních procesech organizace a je
zaměřen velice prakticky. Po dokončení studia by se měl absolvent orientovat ve struktuře pracovních pozic dané organizace,
účelně regulovat svoje emoce a vnitřní procesy pro dobro firmy, rozpoznat a účinně se chránit před rizikovými faktory manažerské pozice a také porozumět průběhu konfliktu a účinně jej vyřešit.

I. semestr

II. semestr

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

1. Strategie řešení konfliktních situací
(Ing. Vít Prokůpek)

2. Koučink pro manažery
(Ivona Homolková)

2. Osobní prezentace
(Bc. Jan Brodský, DiS.)

3. Management obchodní schůzky
(Mgr. Patrik Spannbauer)

3. Time management
(Bc. Jan Brodský, DiS.)

4. Neverbální komunikace
(Ing. Vít Prokůpek)

4. Komunikační dovednosti manažera
(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

5. Povinně volitelný předmět

5. Povinně volitelný předmět

III. semestr
1. Metodologie závěrečné práce
(PaedDr. Václav Netolický)

Oproti klasické koncepci studia je na naší instituci výuka intenzivní, proto se studuje pouze 12-14 měsíců. V průběhu studia
absolvuje student celkem 11 předmětů. Studium je rozloženo na 2 semestry po pěti předmětech (ve třetím semestru je pouze
předmět Metodologie psaní, kterým se student připravuje na sepis závěrečné disertační práce). U vybraných předmětů 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 vyhotovit z každého předmětu 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.

www.ustavprava.cz

