Naše další
vysokoškolské programy
MBA Senior Executive

Dvou a půlletý studijní program pro top manažery. Po úspěšném
absolvování obdržíte mezinárodně platný titul a diplom MBA
přední britské The Nottingham Trent University. V průběhu studia získáte široké spektrum znalostí a dovedností klíčových pro
úspěšné řízení organizací. Program je zaměřen na strategické
řízení firmy a jejích klíčových oblastí - financí, lidských zdrojů,
marketingu a prodeje, informačních technologií aj. Výuka je přizpůsobena Vašim časovým možnostem, probíhá víkendovou
formou s dlouhodobě stanoveným rozvrhem. Důraz je při ní
kladen na praktické využití znalostí, řešíte reálné situace
související s Vaší pracovní náplní. Studium je v českém
jazyce, zpracování závěrečné dizertace a prací v druhém a třetím
ročníku je v angličtině.

MAGISTERSKÉ PROGRAMY
Právo a ekonomika
Ekonomika a management
Dvou a půlleté studijní programy MSc in Law and Business
Management Studies (právnicko-ekonomický) a MSc in Management Studies (ekonomicko-manažerský) úrovně „master“ jsou určeny absolventům bakalářských studijních programů ekonomického nebo právnického zaměření (dle zvoleného
programu). Výuka je vedena v českém jazyce. Úspěšní absolventi obdrží mezinárodně platný titul a diplom MSc britské
The Nottingham Trent University. Studium je organizováno jako
kombinace prezenční a distanční formy studia, můžete proto pracovat i studovat zároveň. Programy jsou vhodné pro mladé manažery aspirující na vrcholové pozice. Absolventi programu Právo
a ekonomika se uplatní v ekonomických oborech, které vyžadují
dobrou znalost českého a evropského práva i ekonomie zároveň.
Absolventi programu Ekonomika a management najdou uplatnění v mnoha moderních oborech - managementu, marketingu,
financích, bankovnictví aj.

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
Právo a ekonomika
Ekonomika a management
Škola ve spolupráci s britským partnerem otevírá rovněž dva bakalářské programy: BA (Hons) in Law and Business Managemnt
a BA (Hons) in Business Management (v letošním roce bude otevírán již pátým rokem). Absolvováním získáte mezinárodně uznávaný bakalářský diplom a titul BA (Hons) od The Nottingham Trent
University. Délka studia v obou programech je 3,5 roku. Absolventi mohou pokračovat v navazujících magisterských programech organizovaných Brno International Business School. Výuka probíhá
v českém jazyce kombinovanou formou (5 víkendových soustředění v rámci semestru, navazující konzultace a samostudium).
Účastníci programu, kteří absolvují pouze část studia, mají nárok
na získání tzv. Leaving Award, což je britský diplom udělený partnerskou The Nottingham Trent University, odpovídající zakončené
části studia. Studium je vhodné pro ty, kteří chtějí pracovat a studovat zároveň, případně pro ty, kteří chtějí studovat dvě vysoké školy
zároveň. Studenti oboru Ekonomika a management mohou mít po
celou dobu studia statut studenta se sociálními a daňovými výhodami dle platné vyhlášky1). Obdržíte zdarma studijní literaturu.
Do programu můžete nastoupit bez přijímací zkoušky, pokud jste
ji složili na jiné ekonomické nebo právnicky zaměřené vysoké škole.
Pozn.: 1) Platí pro studenty oboru Ekonomika a management dle vyhlášky
MŠMT č. 183/1998 Sb. ve znění vyhl. MŠMT 361/2002 Sb.
Tento materiál má pouze informativní charakter.

Proč studovat na

Brno International
Business School
Brno International Business School

je soukromou vzdělávací institucí poskytující špičkové ekonomicko-manažerské a právnicko-ekonomické vzdělání, včetně prestižního manažerského
studia MBA Senior Executive. V současné době patří
se svými již více než 750 studenty k největším
soukromým business schools v České republice.
Při organizování studií těsně spolupracujeme
s ekonomicko-manažersky orientovanými fakultami
domácích i zahraničních vysokých škol. Klíčovým
partnerem je přední britská univerzita The Nottingham Trent University, jejíž ekonomická fakulta
Nottingham Business School patří mezi nejlepší
ve Velké Británii (www.ntu.ac.uk).
Všechny naše vysokoškolské programy jsou poskytovány na základě tzv. validačního kontraktu uzavřeného s partnerskou The Nottingham Trent University.
Účastníci tímto získávají jistotu, že všechny programy
Brno International Business School vyhovují náročným požadavkům partnerské The Nottingham Trent
University, i pravidlům platným v Evropské unii.
To se týká zejména obsahu studia, který je z věcného
i výukového pohledu neustále v souladu s nejmodernějšími vzdělávacími ekonomicko-manažerskými
trendy. O vysokém standardu našich programů svědčí
i fakt, že při poslední validaci získaly všechny naše
ekonomicko-manažerské programy mezinárodní
akreditaci platnou na pět let namísto standardně
udělovaných tří let.

B.I.B.S., a.s.

Lidická 1879/48
602 00 Brno - Černá Pole
tel.: 00420 545 242 583 (1)
fax: 00420 545 242 582
e-mail: info@bibs.cz

Vnitropodnikové
vzdělávaní
založené
na principech britského
studijního programu
MBA Senior Executive

B.I.B.S., a.s. (Brno International Business School)
ve snaze vyjít vstříc potřebám Vašich firem nabízí
jednotlivé moduly vyučované v rámci celosvětově
uznávaného studia MBA Senior Executive formou
názorných vzdělávacích seminářů pro Vaše zaměstnance. Pro zajištění tohoto programu byla zřízena
divize In Company Education.

Co je to In Company Education ?
• Vnitrofiremní vzdělávání s kvalitami prestižního celosvětově uznávaného studijního programu MBA Senior Executive připravené „na míru“
právě pro Vaši firmu.
• Vaši zaměstnanci budou proškoleni lektory
MBA pouze v těch oblastech, které potřebují
ke zvýšení efektivity práce a tím i ke zvýšení
efektivity Vaší firmy.

Jaké výhody Vám nabízíme?
• Lektorský tým složený z profesionálů s mnohaletou praxí ve výuce MBA programů a se zkušenostmi na top manažerských pozicích v České republice i v zahraničí.
• Individuální přístup k Vaší firmě a jejím potřebám s využitím know-how britských top manažerských programů.
• Získání manažerských návyků pro Vaše zaměstnance na úrovni „Evropského standardu“.
• Pomoc s řešením Vašich problémů v reálném
životě firmy.
• Za absolvování každého semináře získávají
účastníci certifikát o absolvování.
• V případě následného zájmu Vašich zaměstnanců o studium MSc či MBA Senior Executive na Brno International Business School jim
bude cena studia adekvátně snížena v závislosti na počtu modulů, které absolvovali v rámci
In Company Education.

www.bibs.cz

• Investice do kvalitního vzdělávání Vašich zaměstnanců zajistí několikanásobnou návratnost vynaložených prostředků.

V případě Vašeho zájmu o nabízený studijní program
zašlete SMS s Vaší e-mailovou adresou a názvem programu
na 776 656 399 a my Vám obratem zašleme
podrobnější informace.

• Vaši zaměstnanci si osvojí model strategického řízení a manažerskou terminologii (naučí se
komunikovat „manažerským jazykem“) což přispěje ke zvýšení jejich motivace a efektivity.

NABÍDKA SEMINÁŘŮ
Business Environment
Obsah tohoto semináře je soustředěn na rozvoj vědomostí o sociálním, technologickém, hospodářském,
právním a politickém prostředí podnikání, na identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
pro konkrétní firmu. Pozornost je zejména věnována
metodám strategické analýzy včetně jejich aplikací
v konkrétních podmínkách.
Personal Effectiveness & Managerial Task
V rámci studia tohoto semináře získá účastník přehled o základních úkolech a rolích manažera. Volba
jednotlivých výukových témat a technik zapadá do
celkové koncepce strategického pojetí firemního managementu. Výuka je rozdělena do několika základních bloků: osobnost manažera, manažer a jeho tým,
rozhodovací procesy v týmu a analýza procesu změn
ve firmě.
Meeting Customer Needs
Hlavní důraz je v tomto semináři kladen na objasnění důležitosti různých aspektů procesu uspokojování
potřeb zákazníků od jejich identifikování, přes monitorování úrovně jejich uspokojování až k aplikaci postupů, umožňujících vytvářet spokojeného (a věrného) zákazníka.
Managing Finance & Financial Resources
Obsah semináře se soustředí na osvojení znalostí
analýzy hospodářských výsledků, porozumění možnostem, které tato analýza skýtá pro účely posuzování úspěšnosti hospodaření, ohodnocení trhu a tržních
příležitostí. Cílem je také použití finanční analýzy pro
hodnocení efektivnosti firmy a volbu firemní strategie.
Další oblastí, se kterou se v tomto modulu studenti
seznamují, je problematika analýzy rizika a hodnocení investičních variant.
Managing Information Strategically
Student si v tomto semináři rozšíří znalosti o současných informačních systémech a jejich roli v kontextu
celkového řízení organizace. Důraz je kladen na strategické řízení oblasti informací pro řízení.
Managing People & Human Resources
Výuka je v tomto semináři zaměřena na prohloubení znalostí problematiky řízení lidských zdrojů
v organizacích. Jsou probírány i konkrétní techniky
řízení lidských zdrojů a způsoby hodnocení pracovníků. Pozornost je věnována aplikaci získaných vědomostí na reálné situace.

Strategic Management
Navazuje na strategicky orientované semináře předcházejícího studia, orientované na oblast strategického řízení. Cílem semináře je prohloubení získaných
znalostí a jejich integrace do řešení nejrozmanitějších
reálných úloh strategického managementu v praxi.
Organisational Structure and Change
Obsahová podstata tohoto semináře je zaměřena
na analýzu a řízení významných strukturálních změn
ve firmách. Proces řízené změny je rozpracován do několika základních bloků: identifikace změn, analytické
předpoklady procesu změn, agent změny, intervenční oblasti, implementace změn, řízení rizika změn,
fixace a zhodnocení výsledků atd. Použité teoretické
modely jsou demonstrovány na reálných případových
studiích.

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ
Máte jistotu, že Vaši zaměstnanci pracují především na strategických prioritách Vaší firmy?
Obecně platí, že úspěšnost podnikání závisí až
z 80% na strategickém řízení. Metodika strategického
řízení zajistí nejen aby Vaši zaměstnanci pracovali na
Vašich prioritách, ale také aby byli motivováni k nadprůměrným pracovním výkonům. Naši lektoři Vám pomohou docílit toho, aby Vaši pracovníci převzali zodpovědnost za svoje výsledky práce a stali se „vlastníky“ procesu, či úseku firmy, který jim byl přidělen.

Máte jistotu, že Vaši zaměstnanci vyhledávají pro
Vaší firmu příležitosti, které zajistí její dlouhodobou prosperitu?
Na následujícím schematu je znázorněna metodika
strategického řízení, která umožní zapojení Vašich
zaměstnanců do procesu plnění strategických cílů
firmy, vyhledávání příležitostí a získávání konkurenčních výhod pro zvyšování její efektivity.




Business Development
Výuka semináře se zabývá problematikou rozvoje
podnikatelských aktivit, a to zejména malých a středních firem. Součástí tohoto modulu je zpracování podnikatelského záměru.
Strategic Operations Management
Tento seminář má za cíl vybavit studenty znalostmi
moderních přístupů k řízení výrobních procesů jak
v průmyslových podnicích, tak v ostatních organizacích včetně organizací poskytujících služby. Důraz
je kladen na strategickou úroveň řízení výroby.
Electronic Commerce
Výuka v semináři je zaměřena na poskytnutí základních znalostí nezbytných pro využití elektronických forem obchodování ve firemní strategii.
Banking and Financial Markets
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou bankovnictví, bankovními institucemi a bankovními produkty. Jednotlivé záležitosti jsou diskutovány
ve vazbě na podnikovou praxi.
V případě Vašeho zájmu o nabízené semináře
kontaktujte administrátora projektu

tel.: 545 242 581
e-mail: ice@bibs.cz
Garantem projektu je
MUDr. Jiří PADĚRA, MBA
e-mail: padera@bibs.cz


















Vize a kultura: Pod odborným vedením lektora definují vlastníci firmy (top management) firemní hodnoty
a základní strategické cíle.
Tvorba strategie: Po provedené anylýze vnějšího
a vnitřního prostředí firmy vypracuje top management
firemní strategii s cílem splnit strategické cíle vlastníků,
vytvořit a udržet konkurenční výhodu.
Zpracování projektů a funkčních strategií: Vybrané týmy firemních specialistů rozpracují strategii formou projektů a funkčních strategií na týmových poradách pod vedením našich lektorů.

Rozpracování úkolů pro tým a jednotlivce: Funkční strategie a projekty jsou konkretizovány metotou
„Management by Objectives“ - stanovením SMART
cílů pro jednotlivé zaměstnance.
Kontrola plnění úkolů: Provázáním systému „Managemet by Objectives“ se systémem odměňování zaměstnanců docílí Vaše firma zvýšení motivace
zaměstnanců k plnění stanovených úkolů. Pravidelné
vyhodnocování plnění těchto úkolů využije management firmy jako zpětnou vazbu při strategickém plánování.
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řízení firmy a jejích klíčových oblastí - financí, lidských zdrojů,
marketingu a prodeje, informačních technologií aj. Výuka je přizpůsobena Vašim časovým možnostem, probíhá víkendovou
formou s dlouhodobě stanoveným rozvrhem. Důraz je při ní
kladen na praktické využití znalostí, řešíte reálné situace
související s Vaší pracovní náplní. Studium je v českém
jazyce, zpracování závěrečné dizertace a prací v druhém a třetím
ročníku je v angličtině.

MAGISTERSKÉ PROGRAMY
Právo a ekonomika
Ekonomika a management
Dvou a půlleté studijní programy MSc in Law and Business
Management Studies (právnicko-ekonomický) a MSc in Management Studies (ekonomicko-manažerský) úrovně „master“ jsou určeny absolventům bakalářských studijních programů ekonomického nebo právnického zaměření (dle zvoleného
programu). Výuka je vedena v českém jazyce. Úspěšní absolventi obdrží mezinárodně platný titul a diplom MSc britské
The Nottingham Trent University. Studium je organizováno jako
kombinace prezenční a distanční formy studia, můžete proto pracovat i studovat zároveň. Programy jsou vhodné pro mladé manažery aspirující na vrcholové pozice. Absolventi programu Právo
a ekonomika se uplatní v ekonomických oborech, které vyžadují
dobrou znalost českého a evropského práva i ekonomie zároveň.
Absolventi programu Ekonomika a management najdou uplatnění v mnoha moderních oborech - managementu, marketingu,
financích, bankovnictví aj.

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
Právo a ekonomika
Ekonomika a management
Škola ve spolupráci s britským partnerem otevírá rovněž dva bakalářské programy: BA (Hons) in Law and Business Managemnt
a BA (Hons) in Business Management (v letošním roce bude otevírán již pátým rokem). Absolvováním získáte mezinárodně uznávaný bakalářský diplom a titul BA (Hons) od The Nottingham Trent
University. Délka studia v obou programech je 3,5 roku. Absolventi mohou pokračovat v navazujících magisterských programech organizovaných Brno International Business School. Výuka probíhá
v českém jazyce kombinovanou formou (5 víkendových soustředění v rámci semestru, navazující konzultace a samostudium).
Účastníci programu, kteří absolvují pouze část studia, mají nárok
na získání tzv. Leaving Award, což je britský diplom udělený partnerskou The Nottingham Trent University, odpovídající zakončené
části studia. Studium je vhodné pro ty, kteří chtějí pracovat a studovat zároveň, případně pro ty, kteří chtějí studovat dvě vysoké školy
zároveň. Studenti oboru Ekonomika a management mohou mít po
celou dobu studia statut studenta se sociálními a daňovými výhodami dle platné vyhlášky1). Obdržíte zdarma studijní literaturu.
Do programu můžete nastoupit bez přijímací zkoušky, pokud jste
ji složili na jiné ekonomické nebo právnicky zaměřené vysoké škole.
Pozn.: 1) Platí pro studenty oboru Ekonomika a management dle vyhlášky
MŠMT č. 183/1998 Sb. ve znění vyhl. MŠMT 361/2002 Sb.
Tento materiál má pouze informativní charakter.

Proč studovat na

Brno International
Business School
Brno International Business School

je soukromou vzdělávací institucí poskytující špičkové ekonomicko-manažerské a právnicko-ekonomické vzdělání, včetně prestižního manažerského
studia MBA Senior Executive. V současné době patří
se svými již více než 750 studenty k největším
soukromým business schools v České republice.
Při organizování studií těsně spolupracujeme
s ekonomicko-manažersky orientovanými fakultami
domácích i zahraničních vysokých škol. Klíčovým
partnerem je přední britská univerzita The Nottingham Trent University, jejíž ekonomická fakulta
Nottingham Business School patří mezi nejlepší
ve Velké Británii (www.ntu.ac.uk).
Všechny naše vysokoškolské programy jsou poskytovány na základě tzv. validačního kontraktu uzavřeného s partnerskou The Nottingham Trent University.
Účastníci tímto získávají jistotu, že všechny programy
Brno International Business School vyhovují náročným požadavkům partnerské The Nottingham Trent
University, i pravidlům platným v Evropské unii.
To se týká zejména obsahu studia, který je z věcného
i výukového pohledu neustále v souladu s nejmodernějšími vzdělávacími ekonomicko-manažerskými
trendy. O vysokém standardu našich programů svědčí
i fakt, že při poslední validaci získaly všechny naše
ekonomicko-manažerské programy mezinárodní
akreditaci platnou na pět let namísto standardně
udělovaných tří let.

B.I.B.S., a.s.

Lidická 1879/48
602 00 Brno - Černá Pole
tel.: 00420 545 242 583 (1)
fax: 00420 545 242 582
e-mail: info@bibs.cz

Vnitropodnikové
vzdělávaní
založené
na principech britského
studijního programu
MBA Senior Executive

B.I.B.S., a.s. (Brno International Business School)
ve snaze vyjít vstříc potřebám Vašich firem nabízí
jednotlivé moduly vyučované v rámci celosvětově
uznávaného studia MBA Senior Executive formou
názorných vzdělávacích seminářů pro Vaše zaměstnance. Pro zajištění tohoto programu byla zřízena
divize In Company Education.

Co je to In Company Education ?
• Vnitrofiremní vzdělávání s kvalitami prestižního celosvětově uznávaného studijního programu MBA Senior Executive připravené „na míru“
právě pro Vaši firmu.
• Vaši zaměstnanci budou proškoleni lektory
MBA pouze v těch oblastech, které potřebují
ke zvýšení efektivity práce a tím i ke zvýšení
efektivity Vaší firmy.

Jaké výhody Vám nabízíme?
• Lektorský tým složený z profesionálů s mnohaletou praxí ve výuce MBA programů a se zkušenostmi na top manažerských pozicích v České republice i v zahraničí.
• Individuální přístup k Vaší firmě a jejím potřebám s využitím know-how britských top manažerských programů.
• Získání manažerských návyků pro Vaše zaměstnance na úrovni „Evropského standardu“.
• Pomoc s řešením Vašich problémů v reálném
životě firmy.
• Za absolvování každého semináře získávají
účastníci certifikát o absolvování.
• V případě následného zájmu Vašich zaměstnanců o studium MSc či MBA Senior Executive na Brno International Business School jim
bude cena studia adekvátně snížena v závislosti na počtu modulů, které absolvovali v rámci
In Company Education.

www.bibs.cz

• Investice do kvalitního vzdělávání Vašich zaměstnanců zajistí několikanásobnou návratnost vynaložených prostředků.

V případě Vašeho zájmu o nabízený studijní program
zašlete SMS s Vaší e-mailovou adresou a názvem programu
na 776 656 399 a my Vám obratem zašleme
podrobnější informace.

• Vaši zaměstnanci si osvojí model strategického řízení a manažerskou terminologii (naučí se
komunikovat „manažerským jazykem“) což přispěje ke zvýšení jejich motivace a efektivity.

