11 otázek
nejčastěji kladených
při výběru

MBA studia

Připravilo pro vás

Co vás nejvíce zajímá?
1) Je MBA studium vhodné zrovna pro mě?
2) Jaké jsou vstupní podmínky?
3) Posune mě nějak MBA studium v kariéře či pomůže
k vyššímu platu?
4) Je vůbec možné zvládat studium kombinovat s prací
a osobním životem?
5) Proč je nutné hledat akreditovaný program?
6) V čem je rozdíl, když některý poskytovatel MBA studia
nabízí jako výstup CERTIFIKÁT a jiný DIPLOM?
7) Kdy mám zvolit ONLINE MBA a kdy FACE-TO-FACE MBA?
8) Proč se některé programy „chlubí“ zahraniční spoluprací?
9) Co když nějaký předmět nesplním, mohu ho opakovat?
10) Co když musím studium z pracovních či osobních důvodů
přerušit?
11) Jak ukončím studium?

1) Je MBA studium vhodné zrovna pro mě?
MBA nejčastěji studují manažeři, kteří ve své kariéře dospěli do bodu,
odkud se chtějí pohnout dál, nebo zjistili, že na jejich pozici nestačí
dosavadní znalosti. Jiní v MBA vidí příležitost, jak nastartovat kariéru nebo
něco nového, co by jim rozšířilo obzory a nabídlo zajímavé možnosti. Pokud
se tedy v něčem z uvedeného poznáváte, pak je studium vhodné i pro Vás.

2) Jaké jsou vstupní podmínky?
Některé MBA programy v ČR nemají stanovené žádné vstupní podmínky, jiné
ano. V tomto případě se jedná nejčastěji o dokončené bakalářské vzdělání,
2 roky manažerské praxe nebo i přijímací testy (např. GMAT atd.).
Pokud je program vyučován v cizím jazyce, pak je doporučována úroveň
znalosti jazyka alespoň B2 podle evropského referenčního rámce. Pokud
program vyžaduje splnění některých vstupních podmínek, pak je zřejmé, že
si své posluchače dobře vybírá. Přijímací podmínky se také většinou odvíjejí
od toho, zda je program akreditovaný oficiální akreditační agenturou, či
nikoliv.

3) Posune mě nějak MBA studium v kariéře či pomůže
k vyššímu platu?
Z průzkumů vyplývá, že MBA studium má velmi pozitivní vliv na kariéru jeho
absolventů, ať už se jedná o výši mzdy či pozici. MBA poskytuje neskutečný
rozhled a možnosti díky novým kontaktům. Díky získání praktických znalostí,
dovedností a schopnosti je aplikovat v reálném životě si sami zajistíte nárůst
osobní prestiže na trhu práce a atraktivitu pro zaměstnavatele.

4) Je vůbec možné zvládat studium kombinovat s prací
a osobním životem?
Určitě ano. Když se pro studium rozhodnete, je zřejmé, že budete muset
ukrojit kousek volného času a věnovat ho studiu. Na druhou stranu takto
strávený čas se vám vyplatí do budoucna.
Většina programů koncipuje výuku jako víkendovou, což nenaruší váš
pracovní harmonogram. Pokud by výuka zasahovala do pracovních dnů,
zaměstnavatelé často absenci tolerují vzhledem k tomu, že si uvědomují,
že vaše studium pro ně bude přínosem. Z toho důvodu také spousta
zaměstnavatelů svým zaměstnancům na MBA přispívá nebo je proplácí celé.

5) Proč je nutné hledat akreditovaný program?
Akreditované programy vám zajistí, že se řídí akreditačními podmínkami
a splňují tak nejpřísnější standardy. To je obzvláště v ČR velmi důležitým
faktorem při výběru MBA studia, protože u nás se jeho poskytování neřídí
Zákonem o vysokých školách, ale řadí se do celoživotního vzdělávání. MBA
studium tedy může poskytovat kdokoli a za jakýchkoli podmínek.
Akreditace akreditačními agenturami programu zajišťuje kvalitu
na vysoké úrovni. Výstupem takového programu bude skutečný diplom, ne
pouze certifikát platný jen na území ČR.

6) V čem je rozdíl, když některý poskytovatel MBA studia
nabízí jako výstup CERTIFIKÁT a jiný DIPLOM?
Navazujeme na předchozí otázku. Certifikáty bývají platné pouze na území
ČR, a pokud se takovým výstupem budete chtít ohánět v zahraničí (např.
v USA nebo ve Velké Británii, kde je MBA studium poskytováno jako běžný
magisterský obor), nebude Vám to k ničemu platné. Naopak diplom
z akreditovaného programu, organizovaného ve spolupráci se zahraniční
univerzitou, vám zajistí, že bude platný i v zahraničí. A to je velká přidaná
hodnota vzhledem k stále více se rozrůstající globalizaci.

7) Kdy mám zvolit ONLINE studium a kdy
FACE-TO-FACE studium?
Online MBA je vhodné pro ty, kdo preferují studium z pohodlí domova a
nebude jim chybět osobní kontakt s vyučujícím a spolužáky. V dnešní době
jsou již online studijní platformy sofistikované a umožňují plnohodnotné
vzdělávání. Tento typ studia bývá levnější.
Proti tomu stojí studia, kde se musíte fyzicky výuky účastnit. Obrovskou
přidanou hodnotou je možnost osobně konzultovat problematiku
s odborníkem, probíhá při tom mnohem větší interakce mezi vyučujícím a
studenty v porovnání s online studiem. Můžete s kolegy ze studia sdílet své
zkušenosti a čerpat od zkušenějších, na zadaných úkolech pracovat v týmu
atd. Face-to-face studium je sice finančně náročnější než předchozí
uvedený, ale jeho přidaná hodnota je nesrovnatelná.

8) Proč se některé programy „chlubí“ zahraniční
spoluprací?
Pokud český poskytovatel MBA studia spolupracuje se zahraniční
univerzitou např. z USA nebo Velké Británie, může tím zaručit, že se
program bude velmi podobat MBA studiím v těchto zemích, kde jsou
vyučovány jako běžný magisterský obor a odkud původně MBA pochází. To
programům nabízí unikátní možnost zapojit zahraničního partnera přímo do
výuky a studentům čerpat know-how od zahraničních odborníků a v cizím
jazyce. Díky tomu bude také styl výuky nesrovnatelný s tím na českých VŠ.

9) Co když nějaký předmět nesplním, mohu ho opakovat?
Programy v ČR samozřejmě poskytují různé podmínky. Ovšem každý
kvalitnější program by Vám měl tuto možnost nabídnout. Lišit se to bude
v poplatku, který za opakování předmětu zaplatíte. Může to být v rámci i nad
rámec školného.

10) Co když musím studium z pracovních či osobních
důvodů přerušit?
Programy by Vám měly po ukončení každého semestru vystavit transkript
s absolvovanými předměty. Na tento výstup se pak dá v budoucnu opět
navázat a dokončit tak pouze ty předměty, které jste předtím neabsolvovali.

11) Jak ukončím studium?
Zde se velmi liší program od programu. Některé vyžadují velkou závěrečnou
zkoušku a obhajobu závěrečné práce, jiné mají systém nastavený tak, že
absolvujete zkoušky postupně za jednotlivé předměty a žádná závěrečná
zkouška ani práce se jižnekoná.

Máte nějaké další dotazy?
Neváhejte nás kontaktovat.
Ing. Klára Jarchovská
Koordinátorka US-MBA studia na FP VUT
klara.jarchovska@vutbr.cz
+420 608 226 287
www.us-mba.cz

Připravilo pro vás

