Prestížne
vzdelanie, ktoré Vás
posunie ďalej
Master of Business Administration (MBA)
Master of Laws (LL.M)
Uzatvorené ﬁremné MBA a LL.M štúdiá
PREČO ŠTUDOVAŤ MBA A LL.M NA PEVŠ?
 Kvalitné štúdium na vysokej škole
 Prezenčná výučba v českom / slovenskom jazyku
 Od začiatku po ukončenie do 1 roku
 Skúsení lektori z praxe
 Študijný kouč pre každého študenta
 Výučba orientovaná na prax
 Písomné projekty k témam z praxe študenta
 Profesionálna starostlivosť o zákazníka
 Aktívna podpora networkingu
 Vynikajúce ceny a možnosť splátok

MBA

LL.M

Master of Business Administration

Master of Laws

Prestížny manažérsky program vyučovaný
lektormi so skúsenosťami z programov
validovaných vo Veľkej Británii.

Prestížny právnický program s lektormi
s praxou zo sveta businessu
a advokácie.

V českom / slovenskom jazyku.

V českom / slovenskom jazyku.

8 odborných modulov, 10 stretnutí.

8 odborných modulov, 10 stretnutí.

Štandardná dĺžka štúdia < 1 rok.

Štandardná dĺžka štúdia < 1 rok.

Ponúkame tieto zamerania:

Ponúkame tieto zamerania:

•
•
•
•
•

MBA pre podnikateľov a manažérov
MBA pre právnikov
MBA v zdravotníctve
MBA vo verejnej správe
MBA strategické riadenie

•
•
•
•
•

LL.M pre podnikateľov a manažérov
LL.M pre právnikov
LL.M v zdravotníctve
LL.M vo verejnej správe
LL.M európske právo

Pripravujeme ďalšie špecializované programy. Podrobné informácie a aktuálnu ponuku nájdete
na našom webe.

Diplom o absolvovaní štúdia
Študijné programy majú charakter profesijného vzdelávania. Po úspešnom ukončení štúdia obdrží
študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní profesijného vzdelávacieho programu.

Kvalita štúdia
Ponúkame kvalitné vzdelanie tak, aby bolo pre Vás prínosom, výučba mala zmysel
a bavila Vás. Budeme Vás viesť a pomáhať Vám.
Jedine reálna prezenčná výučba poskytuje
potrebnú interakciu lektora so študentami
a umožňuje vzájomné predávanie si
skúseností medzi študentami a ich
networking. Práve preto neponúkame iba
formálne on-line štúdium.
Každý študent má k dispozícií študijného
kouča, ktorý ho vedie k úspešnému
absolvovaniu štúdia, pomáha mu vytvoriť
optimálnu stratégiu štúdia, s výberom tém
písomných projektov a pod. V prípade
výskytu problémov v priebehu štúdia mu
aktívne pomáha pri ich riešeniach.
Výučba je prispôsobená konkrétnej skupine
študentov. Lektori volia príklady situačne
z oblastí, v ktorých študenti pôsobia.

Študenti pre každý modul spracovávajú
prakticky zameraný písomný projekt tak,
aby im priniesol reálny prínos pre ich prax.
Záverečná práca efektívne nadväzuje na
písomné projekty k jednotlivým modulom.
Pred odovzdaním sú na záverečnom
workshope prezentované jej tézy a až po
zapracovaní pripomienok je odovzdávaný
ﬁnálny text.
Pre písomné projekty môžu študenti
využiť šablónu dokumentov s pripravenou
štruktúrou práce, vyriešenými formálnymi
náležitosťami (obsahy, registre),
automatickou sumarizáciou výstupov
z dielčích analýz a pod.

Priebeh štúdia
Výučba prebieha v sobotu v intervale cca jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré
je dvojdenné: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý
výučbový modul. Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roku.

Uzatvorené ﬁremné MBA a LL.M štúdium
Štúdium vytvorené na mieru pro celoﬁremné skupiny
Popri štandardne otváraných MBA
a LL.M programoch ponúkame aj
štúdium pre skupinu osôb z jednej
organizácie. Ich výhodou je, že sú
prispôsobené na mieru a vychádzajú
z ich špeciﬁckých potrieb.
Rozsah i obsah uzatvoreného štúdia
reaguje na požiadavky klienta, resp.
je koncipovaný na základe analýz
vzdelávacích potrieb organizácie
a ich zamestnancov.
Popri štandardných moduloch
z otvorených kurzov MBA a LL.M
je možné zaradiť ďalšie moduly podľa
potrieb organizácie a odbornosti

nášho lektorského tímu. Je možná
aj kombinácia modulov naprieč MBA
a LL.M programom.
Rozsah výučby môže byť navýšený,
ale aj redukovaný. Výučba môže byť
realizovaná v našich priestoroch,
ako aj v priestoroch klienta.
V prípade zachovania rozsahu,
rámcového tematického zamerania
a požiadaviek na výstupy štúdia
(záverečná práca apod.) absolventi
obdržia diplom o úspešnom
absolvovaní MBA/LL.M programov
od Paneurópskej vysokej školy.

Prestížne vzdelanie za skvelú cenu
Ako tvoríme ceny alebo prvá lekcia z businessu
Väčšina z našich MBA lektorov učila
na validovaných programoch britských
univerzít. Priviedli sme ich aj spolu
s ich know how. Vy tak nemusíte
platiť vysoké provízie a poplatky
zahraničným školám, ale napriek
tomu dostávate kvalitu britského štúdia.
Sledujeme trh, učíme sa z chýb
konkurencie a náš produkt je naozaj
taký, aký chcete. Neponúkame služby,
ktoré nepotrebujete a ktoré zvyšujú
cenu. Vďaka tomu máme inovatívny
produkt za skvelú cenu, ako nás učí
Blue Ocean Strategy.
Využívame pravidlo 80/20. To hovorí,
že 80 % výsledkov je možné získať
z 20 % vloženej energie. Naša výučba
tak netrvá niekoľko dní, kedy sa omieľa
množstvo okrajových teórií bez

kontaktná osoba: Mgr. Eva Hlaváčová
telefón: +421 905 390 904 | e-mail: avmt@aveducation.sk

skutočného využitia. Naši lektori dostali
jeden deň na každý modul, aby Vám
predali to najdôležitejšie.
Napriek tomu, že výučba prebieha
v skupinách, ekonomicky sme ju
nastavili ako maximálne individuálnu.
Prevaha variabilných nákladov
znamená, že ekonomiku výučby
dramaticky neovplyvňuje počet
študentov a ceny tak nezaťažujú vysoké
ﬁxné náklady, ktoré nemusíte platiť.
Veríme v dlhodobú spoluprácu.
Našich zákazníkov neopúšťame
a snažíme si ich udržať aj pre ďalšiu
spoluprácu. Takto ušetríme náklady na
akvizíciu a o to môžeme znížiť cenu pre
našich zákazníkov, ktorí nám dôverujú
a pokračujú s nami ďalej vo svojom
rozvoji.

www.centrum-vzdelavania.sk

