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Interactive Online
MBA
studium 100 % online
v češtině, angličtině, nebo v kombinaci těchto
jazyků
výběr z více specializací
diplom vydaný americkou univerzitou
zahájení ihned

Děkuji za možnost představit
Vám LIGS University, moderní
univerzitu spojující efektivní
metody a inovativní přístupy
amerického a evropského
vzdělávání.
LIGS University vznikla
spojením americké LIGS
University (2011) a evropské
LIGS University (2006) a má za
sebou více než desetiletou
tradici.
Jsem velmi rád, že našim
studentům plníme jejich
očekávání, které od programů

MBA, MSc, DBA a Ph.D. mají, tzn. prohloubit si či získat znalosti
a dovednosti potřebné k tomu, aby se stali ještě lepšími manažery
či se na manažerskou roli připravili, aby získali náskok před
ostatními na trhu práce a aby se dále rozvíjeli v pro ně klíčových a
důležitých oblastech.
V tom jim pomáhají zkušení tutoři, kteří je provádějí jednotlivými
předměty, poskytují jim zpětnou vazbu, konzultují s nimi
problematiku jejich studia, a hlavně je motivují k co
nejkvalitnějším výkonům.
LIGS University klade důraz na to, že jejími tutory jsou odborníci
z manažerské praxe, a že její absolventi hodnotí vybrané
programy za velmi přínosné pro svou budoucnost. To vše při
vědomí, že studium probíhá většinou při práci a je složité skloubit
náročnou práci se studiem, rodinou a dalšími zájmy. LIGS
University vychází studentům maximálně vstříc a poskytuje jim

flexibilní podporu, aby se mohli věnovat plnění studijních
povinností a maximum informací nalezli přímo ve studentském
systému.
Po úspěšném absolvování obdrží absolventi diplom vydaný
americkou LIGS University. Během studia mají studenti možnost
absolvovat za výhodnou cenu jazykový a poznávací pobyt
na Hawaii.
LIGS University je členem a partnerem mnoha asociací
a profesních organizací.
Budu velmi rád, pokud Vám budeme moci představit programy
LIGS University osobně dle Vašich časových možností nebo
například pomocí video-rozhovoru a zodpovědět Vám všechny
otázky.
Věřím, že výběr LIGS University pro Vaše vzdělávání Vám pomůže
v dalším profesním i osobním rozvoji.
Dr. Pavel Makovský
Prezident LIGS University
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Stručně o LIGS University

Mise a vize LIGS University

Cílem a posláním LIGS University je přinášet kvalitní manažerské
vzdělávací programy MBA, MSc, DBA a PhD v českém, slovenském,
anglickém a španělském jazyce nebo v kombinaci těchto jazyků
založené na principech a postupech, jež lze bezprostředně uplatnit
v každodenním manažerském pracovním životě.

MISE

Všichni účastníci Interactive Online programů jsou vedeni jako studenti
americké LIGS University a po ukončení programu získají americký
univerzitní diplom.

Hlavní výhody online studia na LIGS
University:

Misí LIGS University je poskytovat kvalitní a progresivní interactive online
vzdělávání pro studenty z celého světa za příznivou cenu.
VIZE
Vizí LIGS University je být vysoce kvalitním a inovativním vzdělávacím
institutem, jehož služby, chování a poskytovaný servis přesahují
očekávání studentů, tutorů a zaměstnanců.
Vize LIGS University je zaměřena na naplnění následujících cílů:
Leadership - jsme leaderem na trhu.
Innovation - máme inovativní přístup.
Growth - podporujeme osobní růst.

možnost zahájení studia kdykoliv v průběhu roku,
výběr z mnoha specializací,
programy v češtině, angličtině, nebo v
kombinaci těchto jazyků,
individuální délka studia,
100 % online forma studia,
zaměření na praxi,
získání nových zkušeností a kontaktů,
Oxfordský tutorský model,
možnost jazykového pobytu na Hawaii,
diplom vydaný americkou univerzitou.

Success - pomáháme k úspěchu

Akreditace LIGS University
LIGS University je členem
a partnerem mnoha asociací
a profesních organizací. Díky splnění
kritérií kvality, přístupu
a vzdělávacích postupů je držitelem
nejvyššího stupně ASIC Premier
University od mezinárodní
akreditační asociace Accreditation
Service for International Schools,
Colleges and Universities (ASIC)..
ASIC je uznávaná britská akreditační
autorita pro UK Visas
and Immigration (UKVI), je jedna
z
mezinárodních
akreditačních
asociací zařazených na seznamu
Council for Higher Education
Accreditation (CHEA) v USA a je
členem CHEA International Quality
Group (CIQG).
Dále je členem British Quality Foundation (BQF), European
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Global
Universities in Distance Education Association (GUIDE), The
Association of International Education Administrators (AIEA) a
European Distance and E-Learning Network (EDEN).

Z důvodu odlišností amerického a evropského vzdělávacího systému a v
souladu s požadavky zákonů státu Hawaii je tato informace důležitá
především pro studenty ze Spojených států: LIGS University není
akreditována akreditační agenturou uznávanou Ministerstvem školství
USA.

Informace o akreditaci
Vzhledem k rozdílnostem mezi americkým a evropským vzdělávacím systémem a v
souladu s havajskými zákony Revisited Statues § 446E je tato informace důležitá
zejména pro studenty z USA.

LIGS UNIVERSITY NENÍ AKREDITOVÁNA
AKREDITAČNÍ AGENTUROU UZNÁVANOU
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ SPOJENÝCH
STÁTŮ AMERICKÝCH.
Poznámka: ve Spojených Státech se požaduje mnoho licenčních autorit
pro uznání způsobilosti pro udělení licence akreditované tituly. V
některých případech mohou akreditované vysoké školy neakceptovat
předměty a vzdělání získané na neakreditovaných vysokých školách a
někteří zaměstnavatelé mohou vyžadovat státem akreditovaný titul pro
uznání způsobilosti pro zaměstnání

Certifikace
LIGS University je držitelem certifikátu
ISO/IEC 27001, mezinárodně platného
standardu, který definuje požadavky
na systém managementu bezpečnost
i informací, především pak řízení
bezpečnosti
informací
pro
zaměstnance, procesy, IT systémy a
strategii firmy. A také zaručuje soulad
s aktuálními
legislativními požadavky (především ochrana osobních údajů). ISO 27001
potvrzuje vybudování systémového přístupu a přináší větší bezpečnost a
snižuje riziko úniku citlivých informací.

Dále je LIGS University držitelem
certifikátu systému kvality
managementu organizace ISO/IEC
9001 přinášející organizacím zvýšení
důvěryhodnosti skrz mezinárodně
uznávaný auditovaný certifikát.

LIGS University je také
držitelem certifikátu
systému kvality ISO
29990:2010,
který
potvrzuje,
že
LIGS
University
prokázala a dodržuje a
neustále
zlepšuje
kvalitní systém řízení
našich
vzdělávacích služeb v
celém poskytovaném
rozsahu.

Jsme rádi, že na LIGS University studují studenti z
několika desítek zemí světa včetně USA. Potvrzuje to
vysokou kvalitu, vynikající přístup a servis pro studenty,
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Interactive
Online MBA
MBA (Master of Business Administration) je efektivní profesní manažerský
program, který je připraven pro časově zaneprázdněné manažery na
středním a vyšším stupni řízení ve více specializacích, aby si každý mohl
vybrat podle svých zájmů a potřeb.
Studium probíhá 100 % online formou v souladu s nejnovějšími trendy
v oblasti profesního vzdělávání a využívá nejmodernější komunikační
technologie. V kombinaci se Studentským informačním systémem
umožňuje vzdělávat se kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv počítače
připojeného na internet.

V čem vám pomůže studium MBA?
Pochopíte principy fungování organizací a managementu.
Naučíte se, jak se vypořádat se změnami v dynamickém
podnikatelském prostředí.
Naučíte se používat nástroje řízení a kriticky hodnotit jejich výhody
a omezení.
Vytvoříte si strategický pohled na reálný svět v oblasti podnikání
a manažerské praxe.

Úspěšní absolventi získají titul a diplom z americké univerzity a poté
mohou pokračovat ve vzdělávání v programu DBA (Doctor of Business
Administration) nebo PhD (Doctor of Philosophy). Program je možno
absolvovat v českém či anglickém jazyce, nebo v kombinaci těchto jazyků.

Výhody studia MBA
Flexibilita – zahájení studia kdykoliv v průběhu roku.
Nezávislost a pohodlí – možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv
s využitím počítače s připojením na internet.
Kvalita – program je poskytován americkou LIGS University se sídlem
v USA.
Podpora – odborná podpora ze strany tutorů, informační a organizační
podpora ze strany Osobního studijního poradce LIGS University.
Praxe – možnost účastnit se v průběhu studia doporučených webinářů
(online semináře).
Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické materiály, online
knihovna.

Základní informace o programu
Interactive Online MBA
Délka programu: standardně 1 - 2 roky (resp. individuálně)
Jazyk programu: český, anglický, nebo kombinace těchto jazyků. Studenti
ze Slovenska mohou psát práce ve slovenském jazyce.
Forma programu: interactive online
Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Program je určen: absolventům VŠ (min. Bc.) nebo SŠ s manažerskou
praxí
Získaný titul: MBA (Master of Business Administration)

Podmínky přijetí
Znalost zvoleného jazyka programu (český, nebo anglický jazyk)
Studenti ze SR mohou práce psát ve slovenském jazyce
VŠ vzdělání (min bakalářského .stupně)
Dokumenty potřebné k přijetí:
Přihláška ke studiu,
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Profesní životopis včetně fotografie.
Všechny požadované dokumenty jsou zasílány
elektronicky.
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku
za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá
posouzení přihlášky děkanem univerzity.

Průběh
studia
Online MBA

Interactive

Studium je možno zahájit ihned po uzavření smlouvy. Program
Interactive Online MBA probíhá v individuálním režimu pod vedením
školitele interactive online formou.
Povinné studijní aktivity:
Individuální nastudování nezbytného teoretického základu.
Zpracování seminární prací ze všech 12 předmětů v rozsahu 3800 5000 slov,
test znalostí ze všech 12 předmětů v rozsahu 30 otázek v časovém limitu
45 minut ( na každý test má student 3 pokusy)
vypracování závěrečné práce v rozsahu 10 000 - 15 000 slov.
Doporučené aktivity:
Odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University, které
slouží k lepšímu pochopení dané problematiky.

Zakončení programu
Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi diplom vydaný
americkou LIGS University a osvědčení o absolvování programu Interactive
Online MBA

Learning Management System
Learning Management System (LMS) je online vzdělávací systém, který je
k dispozici studentům 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V zabezpečeném
prostředí LMS má každý student všechny potřebné informace o
programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat
průběh svého studia, absolvované předměty, hodnocení prací apod.
Prostřednictvím LMS student komunikuje s lektory a odevzdává práce.
Díky LMS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Školné
Jednorázová
platba

Splátkový kalendář
1 rok

Splátkový kalendář
2 roky

94 000 CZK

108 100 CZK

130 660 CZK

Uvedená cena zahrnuje veškeré daně.
Školné je možno rozložit i do jiného počtu splátek. Počet splátek v
rámci vybraného platebního plánu (1, resp. 2 roky) je možné
dohodnout individuálně.
Pro individuální plán nám napište na e- mail
enrollment@ligsuniversity.com
Školné zahrnuje:
elektronické materiály,
přístup a využívání online vzdělávacího systému LMS,
odborný dohled školitele,
přístup do online knihovny,
zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
elektronickou komunikaci s lektory a školitelem,
účast na doporučených webinářích,

Školné nezahrnuje:
poplatek za podání přihlášky ve výši 100 USD
poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou ve
výši 100 USD
telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
případné cestovní náklady.

Stipendijní programy
LIGS University
Pro naše studenty máme připravené různé stipendijní programy. Vhodné
stipendium si mohou vybrat dle svých preferencí a potřeb.
Stipendia nemohou být kombinována, žádost o stipendium prochází
schválením Admission Advisorem LIGS University.

Early Admission
Sleva ze školného při rychlém nastoupení. Sleva za uzavření smlouvy a
zaplacení první splátky během 2 týdnů - k dispozici všem žadatelům a
studentům jakéhokoli programu, které LIGS University nabízí. Pro
uchazeče a studenty, kteří se zaregistrují a zaplatí první zálohu během 14
dnů, LIGS University nabízí stipendium ve formě slevy ze školného v
hodnotě 5 000,- CZK.

Stipendijní témata
Studenti, kteří mají zájem o studium programů v anglickém jazyce na
LIGS University, si mohou v rámci stipendijního programu vybrat ze
speciálních témat disertačních prací, což jsou témata, o která se LIGS
zajímá. Žádost o stipendium prochází schválením Admission Advisorem.
Žadatelé, kteří si zvolí jedno ze stipendijních témat, mohou získat
stipendium. Vybrané téma mohou zpracovat současně pouze dva
studenti.

Výhody
splátky bez navýšení
splácení po dobu až 24 měsíců
Podmínky pro čerpání stipendia:
odevzdání odborného článku na dané téma
stipendium je udělováno na základě žádosti studenta a jejího
potvrzení školitelem
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Struktura programu
Program Interactive Online MBA se skládá celkem z 12 předmětů.
Student absolvuje 2 předměty zvolené specializace (dle výběru),
4 předměty z volitelného modulu (dle výběru) a 6 předmětů základního
modulu (tyto předměty jsou shodné pro všechny studenty). Student si
volí jednu specializaci, která je složena ze dvou předmětů.

Specializace
Strategický management
Strategické řízení
Krizové řízení
Účetnictví
Finanční reporting a analýzy
Manažerské účetnictví
Projektový management
Projektové řízení
Procesní řízení
Mezinárodní marketing
Globální marketing
Marketingová komunikace
HR management
Plánování a rozvoj lidských
zdrojů
Získávání a výběr pracovníků
E-business
E-Commerce
Internetová komunikace
Sales management
Strategické řízení prodeje
Key Account Management
Mezinárodní obchod
Mezinárodní obchodní jednání
Mezinárodní obchodní vztahy

IT Management
Plánování IT strategie
IT infrastruktura
Finanční management
Risk management
Finanční trhy a investování
Cestovní ruch a letecká doprava
Management cestovního ruchu
Civilní letecká doprava
Právo
Pracovní právo
Občansko-obchodní právo
Logistika
Distribuční logistika
Integrální logistika
Řízení obchodu s realitami
Obchod s nemovitostmi
Realitní trh
Rozvoj podnikání
Inovativní business modely
Občansko-obchodní právo

Předměty volitelného modulu
Student si volí 4 předměty z volitelného modulu – volitelné předměty se
nesmí shodovat s předměty zvolené specializace.
Strategické řízení
Krizové řízení
Projektové řízení
Procesní řízení
Globální marketing
Marketingová komunikace
Strategické řízení prodeje
Key Account Management
Risk management
Finanční trhy a investování
Finanční reporting a analýzy
Manažerské účetnictví
Plánování a rozvoj lidských
zdrojů
Získávání a výběr pracovníků
Pracovní právo
Realitní trh
Obchod s nemovitostmi
Občansko-obchodní právo

Internetová komunikace
Mezinárodní obchodní
jednání
Mezinárodní obchodní vztahy
Plánování IT strategie
IT infrastruktura
E-Commerce
Integrální logistika
Distribuční logistika
Management cestovního
ruchu
Civilní letecká doprava
Inovativní business modely
Společenská odpovědnost
firem
Kybernetická bezpečnost
Obchod s Čínou

6 předmětů základního modulu
Předměty jsou shodné pro všechny studenty.
Management
Finance
Human Resources

2 předměty
zvolené
specializace

Komunikace
Marketing
Manažerská etiketa a etika

4 předměty
z volitelného
modulu

6 předmětů
základního
modulu
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Průběh studia online MBA
1. Přihláška
Prvním krokem ke studiu je vyplnění přihlášky.

Projektové
řízení
Strategické
řízení
Krizový
management

Globální
marketing
Finanční trhy
a investování
Plánování a
rozvoj lidských
zdrojů

Management
Finance
Human
resources

2. Podepsání smlouvy
Po odeslání přihlášky se s vámi spojíme a domluvíme
všechny podrobnosti.

Komunikace
Marketing
Manažerská
etiketa a etika

Jaká je časová náročnost studia MBA?
Časová náročnost online studia MBA je individuální a záleží na tempu
každého studenta. Při rovnoměrném rozložení studijních povinností
do dvou let doporučujeme věnovat se studiu cca 3 – 4 hodin týdně.

3. Platba
Po úhradě školného či první splátky vám budou zaslány
přístupy do vašeho osobního studentského účtu.

4. Studium
Teď vám již nic nebrání ve vašem online studiu, které se
skládá z psaní seminárních prací, absolvováni vědomostních
testů, konzultací s tutory, účasti na webinářích.

5. Závěrečná práce
Své studium zakončíte zpracováním závěrečné práce.

6. Diplom a titul MBA
Po úspěšném absolvování všech studijních povinností vás
čeká slavnostní zakončení studia a převzetí diplomu MBA
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Jak absolventi hodnotí studium na LIGS University?
ING. MONIKA LACINOVÁ, MBA
Analytik ekonom, Česká spořitelna, a.s.
LIGS University mne během studia opravdu
obohatila. Není to jen fráze, ale opravdu
skutečnost. Velkým přínosem pro mne byl
systém studia, který mne „donutil“ docházet do
jedné z největších knihoven na odbornou literaturu,
abych načerpávala nových informací.
Studium mně bavilo, velmi naplňovalo a naprosto realizovalo, a také
proto bych ráda pokračovala ve studiu PhD a stala se členem skupiny
lidí, kteří přenášejí své znalosti studentům. Více a více si všímám
skutečnosti, že většina mých spolupracujících kolegů s vystudovanou VŠ
má nulový potenciál v samo-vzdělávání a jsou zamrzlí na znalostech,
které načerpali někdy v minulosti.

RNDR. JÁN KONDÁŠ, MBA
Head of Communications,
Tesco Stores, a.s.
Studium na LIGS University formou interactive
online mi na jedné straně poskytlo možnost
flexibilně se věnovat studiu podle mých časových
možností, na druhé straně si vyžadovalo poměrně
silnou sebekázeň, abych studium absolvoval v termínu, který jsem si sám
určil. Na studijním programu jsem ocenil, že jsem si mohl polovinu
předmětů vybrat sám a tak přizpůsobit studium mým praktickým
profesionálním potřebám. Oceňuji zároveň velmi profesionální přístup
mnoha tutorů.

ING. PETER ČIŽNÁR, MBA
MGR. MARIO BÖHME, MBA
Vedoucí odboru zdravotních programů
a marketingu, Oborová zdravotní
pojišťovna
Zdálo by se, že interaktivní forma je méně důkladná
a že jde o příjemné zpestření času. Ale je to jinak: člověk musí najít
odhodlání a vůli a potřebnou míru sebekázně. Obsahová náplň studia na
LIGS University je taková, že si lze najít pro svůj osobní i profesní rozvoj
mnoho zajímavých podnětů.“

Generální ředitel,
Jádrová a vyřaďovací společnost,
Moderní forma propojení teorie s praxí v oblasti
řízení. V mém případě doplnění nových teoretických
znalostí s přenesením do procesů řízení, finančního managementu a
controllingu. Velmi dobrá zkušenost v oblasti komunikace tutora
a posluchače. Celková organizace studijního programu na velmi dobré
úrovni. Děkuji
Podívejte se i na další reference absolventů LIGS University.
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Firmy, ve kterých působí naši studenti a absolventi

Lektoři LIGS University

MGR. KAREL TEJKAL, MBA

MGR. BIBIÁNA BÁTOVSKÁ, MBA

DR. ZDENO MATTA

Tiskový mluvčí Czech Davis Cup Team
a Czech Fed Cup Team

Country Process Improvement Senior Advisor ve
společnosti DHL Logistics

jednatel společnosti OZconsulting, s.r.o.

lektor pro oblast Komunikace

OLGA LOŠŤÁKOVÁ, M.A.
trenér a kouč v oblasti soft skills

lektorka pro oblast Soft
Skills

lektorka pro oblast Logistiky

lektor pro oblast
Strategický management

ING. KAMILA TIŠLEROVÁ, PH.D.
Výkonná ředitelka ve společnosti Finosa
(Czech Tobacco Corporation)

lektorka pro oblast Marketing

Podívejte se i na další lektory LIGS
University.
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Pro více informací nás kdykoliv kontaktujte.
Těšíme se na Vás!
Bezplatná zákaznická linka: 800 888 777
Info@ligsuniversity.cm
www.ligsuniversity.cz
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Interactive Online
MSc
studium 100 % online
v češtině, angličtině, nebo v kombinaci těchto
jazyků
výběr z více specializací
diplom vydaný americkou univerzitou
zahájení ihned

Děkuji za možnost představit
Vám LIGS University, moderní
univerzitu spojující efektivní
metody a inovativní přístupy
amerického a evropského
vzdělávání.
LIGS University vznikla
spojením americké LIGS
University (2011) a evropské
LIGS University (2006) a má za
sebou více než desetiletou
tradici.
Jsem velmi rád, že našim
studentům plníme jejich
očekávání, které od programů

MBA, MSc, DBA a Ph.D. mají, tzn. prohloubit si či získat znalosti
a dovednosti potřebné k tomu, aby se stali ještě lepšími manažery
či se na manažerskou roli připravili, aby získali náskok před
ostatními na trhu práce a aby se dále rozvíjeli v pro ně klíčových a
důležitých oblastech.
V tom jim pomáhají zkušení tutoři, kteří je provádějí jednotlivými
předměty, poskytují jim zpětnou vazbu, konzultují s nimi
problematiku jejich studia, a hlavně je motivují k co
nejkvalitnějším výkonům.
LIGS University klade důraz na to, že jejími tutory jsou odborníci
z manažerské praxe, a že její absolventi hodnotí vybrané
programy za velmi přínosné pro svou budoucnost. To vše při
vědomí, že studium probíhá většinou při práci a je složité skloubit
náročnou práci se studiem, rodinou a dalšími zájmy. LIGS
University vychází studentům maximálně vstříc a poskytuje jim

flexibilní podporu, aby se mohli věnovat plnění studijních
povinností a maximum informací nalezli přímo ve studentském
systému.
Po úspěšném absolvování obdrží absolventi diplom vydaný
americkou LIGS University. Během studia mají studenti možnost
absolvovat za výhodnou cenu jazykový a poznávací pobyt
na Hawaii.
LIGS University je členem a partnerem mnoha asociací
a profesních organizací.
Budu velmi rád, pokud Vám budeme moci představit programy
LIGS University osobně dle Vašich časových možností nebo
například pomocí video-rozhovoru a zodpovědět Vám všechny
otázky.
Věřím, že výběr LIGS University pro Vaše vzdělávání Vám pomůže
v dalším profesním i osobním rozvoji.
Dr. Pavel Makovský
Prezident LIGS University
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Stručně o LIGS University

Mise a vize LIGS University

Cílem a posláním LIGS University je přinášet kvalitní manažerské
vzdělávací programy MBA, MSc, DBA a PhD v českém, slovenském,
anglickém a španělském jazyce nebo v kombinaci těchto jazyků
založené na principech a postupech, jež lze bezprostředně uplatnit
v každodenním manažerském pracovním životě.

MISE

Všichni účastníci Interactive Online programů jsou vedeni jako studenti
americké LIGS University a po ukončení programu získají americký
univerzitní diplom.

Hlavní výhody online studia na LIGS
University:

Misí LIGS University je poskytovat kvalitní a progresivní interactive online
vzdělávání pro studenty z celého světa za příznivou cenu.
VIZE
Vizí LIGS University je být vysoce kvalitním a inovativním vzdělávacím
institutem, jehož služby, chování a poskytovaný servis přesahují
očekávání studentů, tutorů a zaměstnanců.
Vize LIGS University je zaměřena na naplnění následujících cílů:
Leadership - jsme leaderem na trhu.
Innovation - máme inovativní přístup.
Growth - podporujeme osobní růst.

možnost zahájení studia kdykoliv v průběhu roku,
výběr z mnoha specializací,
programy v češtině, angličtině, nebo v
kombinaci těchto jazyků,
individuální délka studia,
100 % online forma studia,
zaměření na praxi,
získání nových zkušeností a kontaktů,
Oxfordský tutorský model,
možnost jazykového pobytu na Hawaii,
diplom vydaný americkou univerzitou.

Success - pomáháme k úspěchu

Akreditace LIGS University
LIGS University je členem
a partnerem mnoha asociací
a profesních organizací. Díky splnění
kritérií kvality, přístupu
a vzdělávacích postupů je držitelem
nejvyššího stupně ASIC Premier
University od mezinárodní
akreditační asociace Accreditation
Service for International Schools,
Colleges and Universities (ASIC)..
ASIC je uznávaná britská akreditační
autorita pro UK Visas
and Immigration (UKVI), je jedna
z
mezinárodních
akreditačních
asociací zařazených na seznamu
Council for Higher Education
Accreditation (CHEA) v USA a je
členem CHEA International Quality
Group (CIQG).
Dále je členem British Quality Foundation (BQF), European
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Global
Universities in Distance Education Association (GUIDE), The
Association of International Education Administrators (AIEA) a
European Distance and E-Learning Network (EDEN).

Z důvodu odlišností amerického a evropského vzdělávacího systému a v
souladu s požadavky zákonů státu Hawaii je tato informace důležitá
především pro studenty ze Spojených států: LIGS University není
akreditována akreditační agenturou uznávanou Ministerstvem školství
USA.

Informace o akreditaci
Vzhledem k rozdílnostem mezi americkým a evropským vzdělávacím systémem a v
souladu s havajskými zákony Revisited Statues § 446E je tato informace důležitá
zejména pro studenty z USA.

LIGS UNIVERSITY NENÍ AKREDITOVÁNA
AKREDITAČNÍ AGENTUROU UZNÁVANOU
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ SPOJENÝCH
STÁTŮ AMERICKÝCH.
Poznámka: ve Spojených Státech se požaduje mnoho licenčních autorit
pro uznání způsobilosti pro udělení licence akreditované tituly. V
některých případech mohou akreditované vysoké školy neakceptovat
předměty a vzdělání získané na neakreditovaných vysokých školách a
někteří zaměstnavatelé mohou vyžadovat státem akreditovaný titul pro
uznání způsobilosti pro zaměstnání

Certifikace
LIGS University je držitelem certifikátu
ISO/IEC 27001, mezinárodně platného
standardu, který definuje požadavky
na systém managementu bezpečnost
i informací, především pak řízení
bezpečnosti
informací
pro
zaměstnance, procesy, IT systémy a
strategii firmy. A také zaručuje soulad
s aktuálními
legislativními požadavky (především ochrana osobních údajů). ISO 27001
potvrzuje vybudování systémového přístupu a přináší větší bezpečnost a
snižuje riziko úniku citlivých informací.

Dále je LIGS University držitelem
certifikátu systému kvality
managementu organizace ISO/IEC
9001 přinášející organizacím zvýšení
důvěryhodnosti skrz mezinárodně
uznávaný auditovaný certifikát.

LIGS University je také
držitelem certifikátu
systému kvality ISO
29990:2010,
který
potvrzuje,
že
LIGS
University
prokázala a dodržuje a
neustále
zlepšuje
kvalitní systém řízení
našich
vzdělávacích služeb v
celém poskytovaném
rozsahu.

Jsme rádi, že na LIGS University studují studenti z
několika desítek zemí světa včetně USA. Potvrzuje to
vysokou kvalitu, vynikající přístup a servis pro studenty,
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Interactive
Online MSc
MSc (Master of Science) je efektivní profesní program, díky kterému
získáte konkurenční výhodu oproti ostatním a tím i větší šanci na kariérní
postup. Program je navržen tak, aby si každý mohl vybrat podle svých
zájmů a potřeb.
Studium probíhá 100 % online formou v souladu s nejnovějšími trendy
v oblasti profesního vzdělávání a využívá nejmodernější komunikační
technologie. V kombinaci se Studentským informačním systémem
umožňuje vzdělávat se kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv počítače
připojeného na internet.
Úspěšní absolventi získají titul a diplom z americké univerzity a poté
mohou pokračovat ve vzdělávání v programu DBA (Doctor of Business
Administration) nebo PhD (Doctor of Philosophy). Program je možno
absolvovat v českém, slovenském, anglickém či španělském jazyce nebo
v kombinaci těchto jazyků.

V čem vám pomůže studium MSc?
Naučíte se používat nástroje řízení a kriticky hodnotit jejich
výhody a omezení.
Pochopíte principy fungování organizací a managementu.
Naučíte se pracovat s odbornou literaturou a s informacemi.
Získáte nové znalosti a dovednosti, které využijete při plnění
profesních úkolů a cílů.
Vytvoříte si strategický pohled na reálný svět v oblasti podnikání a
manažerské praxe.

Základní informace o programu
Interactive Online MSc
Délka programu: standardně 1 - 2 roky (resp. individuálně)
Jazyk programu: český, anglický, nebo kombinace těchto jazyků.

Výhody studia MSc
Flexibilita – zahájení studia kdykoliv v průběhu roku.
Nezávislost a pohodlí – možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv
s využitím počítače s připojením na internet.
Kvalita – program je poskytován americkou LIGS University se sídlem
v USA.
Podpora – odborná podpora ze strany tutorů, informační a organizační
podpora ze strany Osobního studijního poradce LIGS University.
Praxe – možnost účastnit se v průběhu studia doporučených webinářů
(online semináře).
Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické materiály, online
knihovna.

Studenti ze Slovenska mohou psát práce ve slovenském jazyce.
Forma programu: interactive online
Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Program je určen: absolventům VŠ (min. Bc.)
Získaný titul: MSc (Master of Science)

Podmínky přijetí
Znalost zvoleného jazyka programu (český, nebo anglický jazyk)
Studenti ze SR mohou práce psát ve slovenském jazyce
VŠ vzdělání (min bakalářského .stupně)
Dokumenty potřebné k přijetí:
Přihláška ke studiu,
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Profesní životopis včetně fotografie.
Všechny požadované dokumenty jsou zasílány
elektronicky.
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání
poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí
podléhá posouzení přihlášky děkanem univerzity.

Průběh studia Interactive Online
MSc
Studium je možno zahájit ihned po uzavření smlouvy. Program
Interactive Online MSc probíhá v individuálním režimu pod vedením
školitele interactive online formou.
Povinné studijní aktivity:
Individuální nastudování nezbytného teoretického základu.
Zpracování seminární prací ze všech 12 předmětů v rozsahu 3800 5000 slov,
test znalostí ze všech 12 předmětů v rozsahu 30 otázek v časovém limitu
45 minut ( na každý test má student 3 pokusy)
vypracování závěrečné práce v rozsahu 10 000 - 15 000 slov.
Doporučené aktivity:
Odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University, které
slouží k lepšímu pochopení dané problematiky.

Zakončení programu
Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi diplom vydaný
americkou LIGS University a osvědčení o absolvování programu Interactive
Online MSc.

Learning Management System
Learning Management System (LMS) je online vzdělávací systém, který je
k dispozici studentům 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V zabezpečeném
prostředí LMS má každý student všechny potřebné informace o
programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat
průběh svého studia, absolvované předměty, hodnocení prací apod.
Prostřednictvím LMS student komunikuje s lektory a odevzdává práce.
Díky LMS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Školné
Jednorázová
platba

Splátkový kalendář
1 rok

Splátkový kalendář
2 roky

94 000 CZK

108 100 CZK

130 660 CZK

Uvedená cena zahrnuje veškeré daně.
Školné je možno rozložit i do jiného počtu splátek. Počet splátek v
rámci vybraného platebního plánu (1, resp. 2 roky) je možné
dohodnout individuálně.
Pro individuální plán nám napište na e- mail
enrollment@ligsuniversity.com
Školné zahrnuje:
elektronické materiály,
přístup a využívání online vzdělávacího systému LMS,
odborný dohled školitele,
přístup do online knihovny,
zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
elektronickou komunikaci s lektory a školitelem,
účast na doporučených webinářích,

Školné nezahrnuje:
poplatek za podání přihlášky ve výši 100 USD
poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou ve
výši 100 USD
telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
případné cestovní náklady.

Stipendijní programy
LIGS University
Pro naše studenty máme připravené různé stipendijní programy. Vhodné
stipendium si mohou vybrat dle svých preferencí a potřeb.
Stipendia nemohou být kombinována, žádost o stipendium prochází
schválením Admission Advisorem LIGS University.

Early Admission
Sleva ze školného při rychlém nastoupení. Sleva za uzavření smlouvy a
zaplacení první splátky během 2 týdnů - k dispozici všem žadatelům a
studentům jakéhokoli programu, které LIGS University nabízí. Pro
uchazeče a studenty, kteří se zaregistrují a zaplatí první zálohu během 14
dnů, LIGS University nabízí stipendium ve formě slevy ze školného v
hodnotě 5 000,- CZK.

Stipendijní témata
Studenti, kteří mají zájem o studium programů v anglickém jazyce na
LIGS University, si mohou v rámci stipendijního programu vybrat ze
speciálních témat disertačních prací, což jsou témata, o která se LIGS
zajímá. Žádost o stipendium prochází schválením Admission Advisorem.
Žadatelé, kteří si zvolí jedno ze stipendijních témat, mohou získat
stipendium. Vybrané téma mohou zpracovat současně pouze dva
studenti.

Výhody
splátky bez navýšení
splácení po dobu až 24 měsíců
Podmínky pro čerpání stipendia:
odevzdání odborného článku na dané téma
stipendium je udělováno na základě žádosti studenta a jejího
potvrzení školitelem
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Struktura programu
Program Interactive Online MSc se skládá celkem z 12 předmětů.
Student absolvuje 7 předmětů zvolené specializace (dle výběru)
a 5 předmětů z volitelného modulu (dle výběru).

Předměty volitelného modulu
Student si volí 5 předmětů z volitelného modulu – volitelné předměty se
nesmí shodovat s předměty zvolené specializace.

Specializace

Finance

Marketing

Human Resources

Finanční reporting a analýzy

Student si volí jednu specializaci, která je složena ze sedmi předmětů.

Manažerská etiketa a etika

Manažerské účetnictví

Strategické řízení

Plánování

Krizové řízení

zdrojů

Projektové řízení

Získávání a výběr pracovníků

Management
Management

Marketing
Marketing

a

rozvoj

lidských

Human Resources

Management

Procesní řízení

E-Commerce

Strategické řízení

Globální marketing

Globální marketing

Internetová komunikace

Krizové řízení

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace

Mezinárodní obchodní jednání

Projektové řízení

E-Commerce

Strategické řízení prodeje

Mezinárodní obchodní vztahy

Procesní řízení

Internetová komunikace

Key Account Management

Plánování IT strategie

Risk management

Komunikace s médii

Risk management

IT infrastruktura

Finanční trhy a investování

Komunikace s médii

Management cestovního ruchu

Pracovní právo

Civilní letecká doprava

Občansko-obchodní právo

HR management
Management

Finanční management
Management

Human Resources
Plánování

a

rozvoj

Komunikace

Finance
lidských

Finanční reporting a analýzy

zdrojů

Manažerské účetnictví

Získávání a výběr pracovníků

Finanční trhy a investování

Pracovní právo

Risk management

Komunikace

Krizové řízení

Manažerská etiketa a etika

7

předmětů zvolené
specializace

5

předmětů z volitelného
modulu

- 11 Příklad struktury programu MSc v případě volby specializace Finanční
management:

Průběh studia online MSc
1. Přihláška
Prvním krokem ke studiu je vyplnění přihlášky.

Management
Finance

Marketing

Finanční reporting
a analýzy

Internetová komunikace

Manažerské učetnictví
Finanční trhy
a investování
Risk management

2. Podepsání smlouvy
Po odeslání přihlášky se s vámi spojíme a domluvíme
všechny podrobnosti.

Civilní letecká doprava
Mezinárodní obchodní
jednání
Občansko-obchodní
právo

Krizové řízení

Jaká je časová náročnost studia MSc?
Časová náročnost online studia MSc je individuální a záleží na tempu
každého studenta. Při rovnoměrném rozložení studijních povinností
do dvou let doporučujeme věnovat se studiu cca 3 – 4 hodin týdně.

3. Platba
Po úhradě školného či první splátky vám budou zaslány
přístupy do vašeho osobního studentského účtu.

4. Studium
Teď vám již nic nebrání ve vašem online studiu, které se
skládá z psaní seminárních prací, absolvováni vědomostních
testů, konzultací s tutory, účasti na webinářích.

5. Závěrečná práce
Své studium zakončíte zpracováním závěrečné práce.

6. Diplom a titul MSc
Po úspěšném absolvování všech studijních povinností vás
čeká slavnostní zakončení studia a převzetí diplomu MSc.
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Jak absolventi hodnotí studium na LIGS University
ING. JAN CIBULKA, MSC
Systémový analytik, Retia, a.s.
Impulsem ke studiu na LIGS University bylo
získání a rozšíření znalostí a to interaktivní
online formou. Studium přispělo k lepší aplikaci
teoretických poznatků do praxe. LIGS University
bych doporučil všem, kteří hledají flexibilní způsob
studia, zejména vlastní organizaci času a pořadí studia předmětů.
Rovněž oceňuji propracovaný studentský informační systém, způsob
hodnocení seminárních prací a komunikaci s tutory.

ING. BC. JIŘÍ MATĚJ BRŮNA,
DIS., C. M., MBA, MSC
Marketingový specialista, Ekonomický
analytik, OSVČ
Studium na LIGS nebylo mojí první studijní
zkušeností a pokud bych měl srovnávat, vychází
v porovnání s jinými školami LIGS velice dobře. Ocenil bych zejména
úroveň lektorů, stejně tak jako vstřícnost a úroveň organizace programu
a komunikace se studenty. Užitečným pomocníkem pro efektivní
studium je dle mého názoru i nový informační systém, ve kterém se lze
snadno zorientovat.
Já jsem si konkrétně vybral program Interactive Online MSc., jenž bych
pro jeho flexibilitu a obsahovou náplň rozhodně dále doporučil. Na
druhou stranu lze jako jistou nevýhodu či limit považovat méně
intenzivní osobní kontakt jak se studijními kolegy, tak i lektory. V případě
osobního zájmu studenta lze ale i tento deficit dohnat, a to tím, že se
například účastníte nepovinných webinářů.

ING. KAREL JANEČEK MBA,
MSC
Owner and CEO, YAMACO Software
Ke studiu MSc na LIGS University jsem se
rozhodl zejména proto, že jsem měl vážný zájem
o rozšíření svých znalostí v oblasti marketing
managementu a LIGS University byla jediná, která
studijní program MSc nabízela v českém jazyce a online verzi. Pro mě
jakožto velmi vytíženého manažera byla nabízená online forma jedinou
myslitelnou volbou.
V rámci studia jsem získal značné množství informací a poznatků
týkajících se praktické aplikace zásad a principů marketingu ve svém
oboru podnikání, kterým je poskytování softwaru.
Oceňuji, že velká část jednotlivých předmětů byla zaměřena na
problematiku e-commerce a internetového marketingu, nicméně
patřičná pozornost byla věnována i klasickým marketingovým tezím. V
průběhu zpracování seminárních prací v jednotlivých předmětech bylo
velmi přínosné komunikovat s jejich lektory a získávat další cenné
poznatky.
Studium MSc na LIGS University mohu určitě doporučit a ve dvou
případech jsem tak již dokonce učinil. Kladně hodnotím naprostou
většinu odborných lektorů, flexibilitu studia a také i vstřícnost studijního
oddělení ve vztahu k mým konkrétním požadavkům a dotazům.
Získané znalosti mi velmi pomohly vylepšit a zdokonalit mé podnikání
jako celek, zamyslet se nad dosavadními postupy propagace našich
produktů a zavést i metody nové a progresivní.
Podívejte se i na další reference absolventů LIGS University.
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Firmy, ve kterých působí naši studenti a absolventi

Lektoři LIGS University

MGR. KAREL TEJKAL, MBA

MGR. BIBIÁNA BÁTOVSKÁ, MBA

DR. ZDENO MATTA

Tiskový mluvčí Czech Davis Cup Team
a Czech Fed Cup Team

Country Process Improvement Senior Advisor ve
společnosti DHL Logistics

jednatel společnosti OZconsulting, s.r.o.

lektor pro oblast Komunikace

OLGA LOŠŤÁKOVÁ, M.A.
trenér a kouč v oblasti soft skills

lektorka pro oblast Soft
Skills

lektorka pro oblast Logistiky

lektor pro oblast
Strategický management

ING. KAMILA TIŠLEROVÁ, PH.D.
Výkonná ředitelka ve společnosti Finosa
(Czech Tobacco Corporation)

lektorka pro oblast Marketing

Podívejte se i na další lektory LIGS
University.
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Zakončení studia na LIGS University

Akreditace LIGS University

Výhody online studia na LIGS University

Více videí o LIGS University naleznete zde.
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Pro více informací nás kdykoliv kontaktujte.
Těšíme se na Vás!
Bezplatná zákaznická linka: 800 888 777
Info@ligsuniversity.com
www.ligsuniversity.cz
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Interactive Online
DBA
studium 100 % online
v češtině, angličtině, nebo v kombinaci
těchto jazyků
výběr z více specializací
diplom vydaný americkou univerzitou
zahájení ihned

Děkuji za možnost představit
Vám LIGS University, moderní
univerzitu spojující efektivní
metody a inovativní přístupy
amerického a evropského
vzdělávání.
LIGS University vznikla
spojením americké LIGS
University (2011) a evropské
LIGS University (2006) a má za
sebou více než desetiletou
tradici.
Jsem velmi rád, že našim
studentům plníme jejich
očekávání, které od programů

MBA, MSc, DBA a Ph.D. mají, tzn. prohloubit si či získat znalosti
a dovednosti potřebné k tomu, aby se stali ještě lepšími manažery
či se na manažerskou roli připravili, aby získali náskok před
ostatními na trhu práce a aby se dále rozvíjeli v pro ně klíčových a
důležitých oblastech.
V tom jim pomáhají zkušení tutoři, kteří je provádějí jednotlivými
předměty, poskytují jim zpětnou vazbu, konzultují s nimi
problematiku jejich studia, a hlavně je motivují k co
nejkvalitnějším výkonům.
LIGS University klade důraz na to, že jejími tutory jsou odborníci
z manažerské praxe, a že její absolventi hodnotí vybrané
programy za velmi přínosné pro svou budoucnost. To vše při
vědomí, že studium probíhá většinou při práci a je složité skloubit
náročnou práci se studiem, rodinou a dalšími zájmy. LIGS
University vychází studentům maximálně vstříc a poskytuje jim

flexibilní podporu, aby se mohli věnovat plnění studijních
povinností a maximum informací nalezli přímo ve studentském
systému.
Po úspěšném absolvování obdrží absolventi diplom vydaný
americkou LIGS University. Během studia mají studenti možnost
absolvovat za výhodnou cenu jazykový a poznávací pobyt
na Hawaii.
LIGS University je členem a partnerem mnoha asociací
a profesních organizací.
Budu velmi rád, pokud Vám budeme moci představit programy
LIGS University osobně dle Vašich časových možností nebo
například pomocí video-rozhovoru a zodpovědět Vám všechny
otázky.
Věřím, že výběr LIGS University pro Vaše vzdělávání Vám pomůže
v dalším profesním i osobním rozvoji.
Dr. Pavel Makovský
Prezident LIGS University
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Stručně o LIGS University

Mise a vize LIGS University

Cílem a posláním LIGS University je přinášet kvalitní manažerské
vzdělávací programy MBA, MSc, DBA a PhD v českém, slovenském,
anglickém a španělském jazyce nebo v kombinaci těchto jazyků
založené na principech a postupech, jež lze bezprostředně uplatnit
v každodenním manažerském pracovním životě.

MISE

Všichni účastníci Interactive Online programů jsou vedeni jako studenti
americké LIGS University a po ukončení programu získají americký
univerzitní diplom.

Hlavní výhody online studia na LIGS
University:

Misí LIGS University je poskytovat kvalitní a progresivní interactive online
vzdělávání pro studenty z celého světa za příznivou cenu.
VIZE
Vizí LIGS University je být vysoce kvalitním a inovativním vzdělávacím
institutem, jehož služby, chování a poskytovaný servis přesahují
očekávání studentů, tutorů a zaměstnanců.
Vize LIGS University je zaměřena na naplnění následujících cílů:
Leadership - jsme leaderem na trhu.
Innovation - máme inovativní přístup.
Growth - podporujeme osobní růst.

možnost zahájení studia kdykoliv v průběhu roku,
výběr z mnoha specializací,
programy v češtině, angličtině, nebo v
kombinaci těchto jazyků,
individuální délka studia,
100 % online forma studia,
zaměření na praxi,
získání nových zkušeností a kontaktů,
Oxfordský tutorský model,
možnost jazykového pobytu na Hawaii,
diplom vydaný americkou univerzitou.

Success - pomáháme k úspěchu

Akreditace LIGS University
LIGS University je členem
a partnerem mnoha asociací
a profesních organizací. Díky splnění
kritérií kvality, přístupu
a vzdělávacích postupů je držitelem
nejvyššího stupně ASIC Premier
University od mezinárodní
akreditační asociace Accreditation
Service for International Schools,
Colleges and Universities (ASIC)..
ASIC je uznávaná britská akreditační
autorita pro UK Visas
and Immigration (UKVI), je jedna
z
mezinárodních
akreditačních
asociací zařazených na seznamu
Council for Higher Education
Accreditation (CHEA) v USA a je
členem CHEA International Quality
Group (CIQG).
Dále je členem British Quality Foundation (BQF), European
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Global
Universities in Distance Education Association (GUIDE), The
Association of International Education Administrators (AIEA) a
European Distance and E-Learning Network (EDEN).

Z důvodu odlišností amerického a evropského vzdělávacího systému a v
souladu s požadavky zákonů státu Hawaii je tato informace důležitá
především pro studenty ze Spojených států: LIGS University není
akreditována akreditační agenturou uznávanou Ministerstvem školství
USA.

Informace o akreditaci
Vzhledem k rozdílnostem mezi americkým a evropským vzdělávacím systémem a v
souladu s havajskými zákony Revisited Statues § 446E je tato informace důležitá
zejména pro studenty z USA.

LIGS UNIVERSITY NENÍ AKREDITOVÁNA
AKREDITAČNÍ AGENTUROU UZNÁVANOU
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ SPOJENÝCH
STÁTŮ AMERICKÝCH.
Poznámka: ve Spojených Státech se požaduje mnoho licenčních autorit
pro uznání způsobilosti pro udělení licence akreditované tituly. V
některých případech mohou akreditované vysoké školy neakceptovat
předměty a vzdělání získané na neakreditovaných vysokých školách a
někteří zaměstnavatelé mohou vyžadovat státem akreditovaný titul pro
uznání způsobilosti pro zaměstnání

Certifikace
LIGS University je držitelem certifikátu
ISO/IEC 27001, mezinárodně platného
standardu, který definuje požadavky
na systém managementu bezpečnost
i informací, především pak řízení
bezpečnosti
informací
pro
zaměstnance, procesy, IT systémy a
strategii firmy. A také zaručuje soulad
s aktuálními
legislativními požadavky (především ochrana osobních údajů). ISO 27001
potvrzuje vybudování systémového přístupu a přináší větší bezpečnost a
snižuje riziko úniku citlivých informací.

Dále je LIGS University držitelem
certifikátu systému kvality
managementu organizace ISO/IEC
9001 přinášející organizacím zvýšení
důvěryhodnosti skrz mezinárodně
uznávaný auditovaný certifikát.

LIGS University je také
držitelem certifikátu
systému kvality ISO
29990:2010,
který
potvrzuje,
že
LIGS
University
prokázala a dodržuje a
neustále
zlepšuje
kvalitní systém řízení
našich
vzdělávacích služeb v
celém poskytovaném
rozsahu.

Jsme rádi, že na LIGS University studují studenti z
několika desítek zemí světa včetně USA. Potvrzuje to
vysokou kvalitu, vynikající přístup a servis pro studenty,
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Interactive
Online DBA
DBA (Doctor of Business Administration) představuje nejvyšší stupeň
manažerského vzdělávání a je určen především zkušeným manažerům
na vyšším stupni řízení s několikaletou manažerskou praxí.
Studium probíhá 100 % online formou v souladu s nejnovějšími trendy
v oblasti profesního vzdělávání a využívá nejmodernější komunikační
technologie. V kombinaci se Studentským informačním systémem
umožňuje vzdělávat se kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv počítače
připojeného na internet.
Úspěšní absolventi získají titul a diplom z americké univerzity. Program
je možno absolvovat v českém, anglickém jazyce nebo v kombinaci
těchto jazyků.

V čem vám pomůže studium DBA?
Ovládnete nejrůznější nástroje řízení a budete schopni zhodnotit
jejich možnosti využití, výhody a limity.
Naučíte se lépe chápat prostředí, ve kterém jste profesionálně
činní a prostřednictvím toho si vytvoříte schopnost efektivně a
promptně reagovat na nové výzvy.
Vybudujete si kritické myšlení a naučíte se ho aplikovat v praxi.
Naučíte se pracovat se specializovanými zdroji informací.
Výběrem specializace zvýšíte svůj přehled a zaměření ve vybrané
oblasti.
Posílíte své profesionální schopnosti, které můžete využít při
zdolávání a naplňování současných i budoucích profesionálních
výzev a cílů.

Výhody studia DBA

Základní informace o programu
Interactive Online DBA

Flexibilita – zahájení studia kdykoliv v průběhu roku.

Délka programu: standardně 2 - 3 roky (resp. individuálně)

Nezávislost a pohodlí – možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv
s využitím počítače s připojením na internet.

Jazyk programu: český, anglický, nebo kombinace těchto jazyků.

Kvalita – program je poskytován americkou LIGS University se sídlem
v USA.
Podpora – odborná podpora ze strany školitele a tutorů, informační a

Forma programu: interactive online

Studenti ze Slovenska mohou psát práce ve slovenském jazyce.
Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku

organizační podpora ze strany Osobního studijního poradce LIGS
University.

Program je určen: absolventům druhého stupně VŠ (Mgr. nebo Ing. či
jejich zahraniční ekvivalent MBA, MSc)

Praxe – možnost účastnit se v průběhu studia doporučených webinářů
(online semináře).

Získaný titul: DBA (Doctor of Business Administration)

Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické materiály, online
knihovna.

Školné
Jednorázová
platba

Splátkový kalendář
1 rok

Splátkový kalendář
2 roky

146 400 CZK

168 360 CZK

203 500 CZK

Uvedená cena zahrnuje veškeré daně.
Školné je možno rozložit i do jiného počtu splátek. Počet splátek v
rámci vybraného platebního plánu (1, resp. 2 roky) je možné
dohodnout individuálně.
Pro individuální plán nám napište na e- mail
enrollment@ligsuniversity.com
Školné zahrnuje:
elektronické materiály,
přístup a využívání online vzdělávacího systému LMS,
odborný dohled školitele,
přístup do online knihovny,
zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
elektronickou komunikaci s lektory a školitelem,
účast na doporučených webinářích,
poplatek za závěrečnou zkoušku.
Školné nezahrnuje:
poplatek za podání přihlášky ve výši 100 USD
poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou ve
výši 100 USD
telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
případné cestovní náklady.

Podmínky přijetí
Znalost zvoleného jazyka programu (český, nebo anglický jazyk)
Minimum 5 let praxe na manažerské pozici
VŠ vzdělání magisterského nebo inženýrského stupně nebo
jejich zahraniční ekvivalent (MBA, MSc)
Dokumenty potřebné k přijetí:
Přihláška ke studiu,
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Profesní životopis včetně fotografie.
Všechny požadované dokumenty jsou zasílány
elektronicky.
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání
poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí
podléhá posouzení přihlášky děkanem univerzity.

Průběh studia Interactive Online
DBA
Studium je možno zahájit ihned po uzavření smlouvy. Program
Interactive Online DBA probíhá v individuálním režimu pod vedením
školitele interactive online formou.
Povinné studijní aktivity:
Individuální nastudování nezbytného teoretického základu.
Zpracování seminární práce v rozsahu 5 000 slov ze všech předmětů
vybrané specializace a volitelného modulu.
Absolvování vědecko-výzkumného modulu.
Publikační činnost (min. 4 články na odborné téma).
Vypracování disertační práce v rozsahu 30 000 – 50 000 slov.
Obhajoba disertační práce.
Doporučené aktivity:
Odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University, které
slouží k lepšímu pochopení dané problematiky.

Zakončení programu
Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi diplom vydaný
americkou LIGS University a osvědčení o absolvování programu
Interactive Online DBA.

Learning Management System
Learning Management System (LMS) je online vzdělávací systém, který je
k dispozici studentům 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V zabezpečeném
prostředí LMS má každý student všechny potřebné informace o
programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat
průběh svého studia, absolvované předměty, hodnocení prací apod.
Prostřednictvím LMS student komunikuje s lektory a odevzdává práce.
Díky LMS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Stipendijní programy
LIGS University
Pro naše studenty máme připravené různé stipendijní programy. Vhodné
stipendium si mohou vybrat dle svých preferencí a potřeb.
Stipendia nemohou být kombinována, žádost o stipendium prochází
schválením Admission Advisorem LIGS University.

Early Admission
Sleva ze školného při rychlém nastoupení. Sleva za uzavření smlouvy a
zaplacení první splátky během 2 týdnů - k dispozici všem žadatelům a
studentům jakéhokoli programu, které LIGS University nabízí. Pro
uchazeče a studenty, kteří se zaregistrují a zaplatí první zálohu během 14
dnů, LIGS University nabízí stipendium ve formě slevy ze školného v
hodnotě 5 000,- CZK.

Stipendijní témata
Studenti, kteří mají zájem o studium programů v anglickém jazyce na
LIGS University, si mohou v rámci stipendijního programu vybrat ze
speciálních témat disertačních prací, což jsou témata, o která se LIGS
zajímá. Žádost o stipendium prochází schválením Admission Advisorem.
Žadatelé, kteří si zvolí jedno ze stipendijních témat, mohou získat
stipendium. Vybrané téma mohou zpracovat současně pouze dva
studenti.

Výhody
splátky bez navýšení
splácení po dobu až 24 měsíců
Podmínky pro čerpání stipendia:
odevzdání odborného článku na dané téma
stipendium je udělováno na základě žádosti studenta a jejího
potvrzení školitelem
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Struktura programu
Program Interactive Online DBA se skládá celkem z 10 předmětů.
Student absolvuje 2 předměty zvolené specializace (dle výběru),
2 předměty z volitelného modulu (dle výběru) a 6 předmětů Vědeckovýzkumného modulu (předměty jsou shodné pro všechny studenty).
Nedílnou součástí programu Interactive Online DBA je publikační
činnost.

Specializace
Student si volí jednu specializaci, která je složena ze dvou předmětů.
Management

Marketing

Management

Globální marketing

Strategické řízení

Marketingová komunikace

Projektový management

Finance

Projektové řízení

Finanční řízení

Řízení týmu

Risk management

HR management
Řízení lidských zdrojů
Plánování a rozvoj lidských
zdrojů

Předměty volitelného modulu
Student si volí 2 předměty z volitelného modulu – volitelné předměty se
nesmí shodovat s předměty zvolené specializace.
Management

Plánování a rozvoj lidských

Strategické řízení

zdrojů

Projektové řízení

Nábor a výběr pracovníků

Procesní řízení

Internetová komunikace

Finanční řízení

Marketingová komunikace

Risk management

Globální marketing

Finanční trhy a investování

Společenská odpovědnost

Finanční reporting a analýzy

firem

Manažerské účetnictví

Řízení změn

Strategické řízení prodeje

Mezinárodní obchod

E-Commerce

Řízení týmu

Řízení lidských zdrojů

Krizové řízení

Předměty Vědecko-výzkumného
modulu
Předměty jsou shodné pro všechny studenty.
Metodologie výzkumu
Projekt I - Návrh
Projekt II - Přehled literatury a teoretický základ
Projekt III - Metodologie psaní
Projekt IV - Průzkum a analýza dat
Projekt V - Konzultace a zpracování vědeckého projektu
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2

předměty
zvolené
specializace

2

předměty
z volitelného
modulu

6

předmětů
Vědeckovýzkumného
modulu

Příklad struktury programu DBA v případě volby specializace Projektový
management:

Metodologie
výzkumu

Projektové
řízení
Řízení týmu

Finanční řízení
Řízení lidských
zdrojů

Projekt I
Projekt II

Projekt III
Projekt IV

Průběh studia online DBA
1. Přihláška
Prvním krokem ke studiu je vyplnění přihlášky.

2. Podepsání smlouvy
Po odeslání přihlášky se s vámi spojíme a domluvíme
všechny podrobnosti.

3. Platba
Po úhradě školného či první splátky vám budou
zaslány přístupy do vašeho osobního studentského
účtu.
4. Studium
Teď vám již nic nebrání ve vašem online studiu, které
se skládá z psaní seminárních prací, publikační činnosti,
konzultací s tutory a školitelem, účasti na webinářích.

Projekt V

Jaká je časová náročnost studia DBA?
Časová náročnost online studia DBA je individuální a záleží na tempu
každého studenta. Při rovnoměrném rozložení studijních povinností
do tří let doporučujeme věnovat se studiu cca 3 – 4 hodin týdně.

5. Disertační práce
Své studium zakončíte zpracováním a obhajobou
disertační práce.
6. Diplom a titul DBA
Po úspěšném absolvování všech studijních povinností
vás čeká slavnostní zakončení studia a převzetí
diplomu DBA.

44

Lektoři LIGS University

PH.D.R. MARKÉTA HINKOVÁ,
MBA
Jednatelka společnosti Motherboard - Consulting
for Management and Business Excellence s.r.o.

DR. ZDENO MATTA
Jednatel společnosti OZconsulting, s.r.o.

školitel pro oblast
Strategický management

školitelka pro oblast Management

ING. KAMILA TIŠLEROVÁ, PH.D.

PH.D.R. JAN ŠLAJS, LLM

Výkonná ředitelka ve společnosti Finosa
(Czech Tobacco Corporation)

CEO ve společnosti Comfort Care a.s.

školitelka pro oblast Marketing

PH.D.R. MIROSLAV SEDLÁK,
MBA
Vlastník a jednatel společnosti Ethics4biz s.r.o.

školitel pro oblast CSR a Interkulturní
komunikace

školitel pro oblast Management
zdravotnictví
Podívejte se i na další lektory LIGS
University.
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Firmy, ve kterých působí naši studenti a absolventi

42
LIGS University

Zakončení studia na LIGS University

Akreditace LIGS University

Výhody online studia na LIGS University

Více videí o LIGS University naleznete zde.
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Pro více informací nás kdykoliv kontaktujte.
Těšíme se na Vás!
Bezplatná zákaznická linka: 800 888 777
Info@ligsuniversity.com
www.ligsuniversity.cz
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Interactive Online
Ph.D.
studium 100 % online
v češtině, angličtině, nebo v kombinaci
těchto jazyků
výběr z více specializací
diplom vydaný americkou univerzitou
zahájení ihned

Děkuji za možnost představit
Vám LIGS University, moderní
univerzitu spojující efektivní
metody a inovativní přístupy
amerického a evropského
vzdělávání.
LIGS University vznikla
spojením americké LIGS
University (2011) a evropské
LIGS University (2006) a má za
sebou více než desetiletou
tradici.
Jsem velmi rád, že našim
studentům plníme jejich
očekávání, které od programů

MBA, MSc, DBA a Ph.D. mají, tzn. prohloubit si či získat znalosti
a dovednosti potřebné k tomu, aby se stali ještě lepšími manažery
či se na manažerskou roli připravili, aby získali náskok před
ostatními na trhu práce a aby se dále rozvíjeli v pro ně klíčových a
důležitých oblastech.
V tom jim pomáhají zkušení tutoři, kteří je provádějí jednotlivými
předměty, poskytují jim zpětnou vazbu, konzultují s nimi
problematiku jejich studia, a hlavně je motivují k co
nejkvalitnějším výkonům.
LIGS University klade důraz na to, že jejími tutory jsou odborníci
z manažerské praxe, a že její absolventi hodnotí vybrané
programy za velmi přínosné pro svou budoucnost. To vše při
vědomí, že studium probíhá většinou při práci a je složité skloubit
náročnou práci se studiem, rodinou a dalšími zájmy. LIGS
University vychází studentům maximálně vstříc a poskytuje jim

flexibilní podporu, aby se mohli věnovat plnění studijních
povinností a maximum informací nalezli přímo ve studentském
systému.
Po úspěšném absolvování obdrží absolventi diplom vydaný
americkou LIGS University. Během studia mají studenti možnost
absolvovat za výhodnou cenu jazykový a poznávací pobyt
na Hawaii.
LIGS University je členem a partnerem mnoha asociací
a profesních organizací.
Budu velmi rád, pokud Vám budeme moci představit programy
LIGS University osobně dle Vašich časových možností nebo
například pomocí video-rozhovoru a zodpovědět Vám všechny
otázky.
Věřím, že výběr LIGS University pro Vaše vzdělávání Vám pomůže
v dalším profesním i osobním rozvoji.
Dr. Pavel Makovský
Prezident LIGS University
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Stručně o LIGS University

Mise a vize LIGS University

Cílem a posláním LIGS University je přinášet kvalitní manažerské
vzdělávací programy MBA, MSc, DBA a Ph.D. v českém, slovenském,
anglickém a španělském jazyce nebo v kombinaci těchto jazyků
založené na principech a postupech, jež lze bezprostředně uplatnit
v každodenním manažerském pracovním životě.

MISE

Všichni účastníci Interactive Online programů jsou vedeni jako studenti
americké LIGS University a po ukončení programu získají americký
univerzitní diplom.

Hlavní výhody online studia na LIGS
University:

Misí LIGS University je poskytovat kvalitní a progresivní interactive online
vzdělávání pro studenty z celého světa za příznivou cenu.
VIZE
Vizí LIGS University je být vysoce kvalitním a inovativním vzdělávacím
institutem, jehož služby, chování a poskytovaný servis přesahují
očekávání studentů, tutorů a zaměstnanců.
Vize LIGS University je zaměřena na naplnění následujících cílů:
Leadership - jsme leaderem na trhu.
Innovation - máme inovativní přístup.
Growth - podporujeme osobní růst.

možnost zahájení studia kdykoliv v průběhu roku,
výběr z mnoha specializací,
programy v češtině, slovenštině, angličtině či španělštině nebo v
kombinaci těchto jazyků,
individuální délka studia,
100 % online forma studia,
zaměření na praxi,
získání nových zkušeností a kontaktů,
Oxfordský tutorský model,
možnost jazykového pobytu na Hawaii,
diplom vydaný americkou univerzitou.

Success - pomáháme k úspěchu

Akreditace LIGS University
LIGS University je členem
a partnerem mnoha asociací
a profesních organizací. Díky splnění
kritérií kvality, přístupu
a vzdělávacích postupů je držitelem
nejvyššího stupně ASIC Premier
University od mezinárodní
akreditační asociace Accreditation
Service for International Schools,
Colleges and Universities (ASIC)..
ASIC je uznávaná britská akreditační
autorita pro UK Visas
and Immigration (UKVI), je jedna
z
mezinárodních
akreditačních
asociací zařazených na seznamu
Council for Higher Education
Accreditation (CHEA) v USA a je
členem CHEA International Quality
Group (CIQG).
Dále je členem British Quality Foundation (BQF), European
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Global
Universities in Distance Education Association (GUIDE), The
Association of International Education Administrators (AIEA) a
European Distance and E-Learning Network (EDEN).

Z důvodu odlišností amerického a evropského vzdělávacího systému a v
souladu s požadavky zákonů státu Hawaii je tato informace důležitá
především pro studenty ze Spojených států: LIGS University není
akreditována akreditační agenturou uznávanou Ministerstvem školství
USA.

Informace o akreditaci
Vzhledem k rozdílnostem mezi americkým a evropským vzdělávacím systémem a v
souladu s havajskými zákony Revisited Statues § 446E je tato informace důležitá
zejména pro studenty z USA.

LIGS UNIVERSITY NENÍ AKREDITOVÁNA
AKREDITAČNÍ AGENTUROU UZNÁVANOU
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ SPOJENÝCH
STÁTŮ AMERICKÝCH.
Poznámka: ve Spojených Státech se požaduje mnoho licenčních autorit
pro uznání způsobilosti pro udělení licence akreditované tituly. V
některých případech mohou akreditované vysoké školy neakceptovat
předměty a vzdělání získané na neakreditovaných vysokých školách a
někteří zaměstnavatelé mohou vyžadovat státem akreditovaný titul pro
uznání způsobilosti pro zaměstnání

Certifikace
LIGS University je držitelem certifikátu
ISO/IEC 27001, mezinárodně platného
standardu, který definuje požadavky
na systém managementu bezpečnost
i informací, především pak řízení
bezpečnosti
informací
pro
zaměstnance, procesy, IT systémy a
strategii firmy. A také zaručuje soulad
s aktuálními
legislativními požadavky (především ochrana osobních údajů). ISO 27001
potvrzuje vybudování systémového přístupu a přináší větší bezpečnost a
snižuje riziko úniku citlivých informací.

Dále je LIGS University držitelem
certifikátu systému kvality
managementu organizace ISO/IEC
9001 přinášející organizacím zvýšení
důvěryhodnosti skrz mezinárodně
uznávaný auditovaný certifikát.

LIGS University je také
držitelem certifikátu
systému kvality ISO
29990:2010,
který
potvrzuje,
že
LIGS
University
prokázala a dodržuje a
neustále
zlepšuje
kvalitní systém řízení
našich
vzdělávacích služeb v
celém poskytovaném
rozsahu.

Jsme rádi, že na LIGS University studují studenti z
několika desítek zemí světa včetně USA. Potvrzuje to
vysokou kvalitu, vynikající přístup a servis pro studenty,
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Interactive
Online Ph.D.
Ph.D. (Doctor of Philosophy) představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je
určen především těm, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké
činnosti a chtějí vědeckými metodami zkoumat, ověřovat či vyvracet
stanovené hypotézy a tím obohatit vědecký výzkum ve zvolené
odbornosti.
Studium probíhá 100 % online formou v souladu s nejnovějšími trendy
v oblasti profesního vzdělávání a využívá nejmodernější komunikační
technologie. V kombinaci se Studentským informačním systémem
umožňuje vzdělávat se kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv počítače
připojeného na internet.
Úspěšní absolventi získají titul a diplom z americké univerzity. Program
je možno absolvovat v českém, slovenském, anglickém či španělském
jazyce nebo v kombinaci těchto jazyků.

Výhody studia Ph.D.
Flexibilita – zahájení studia kdykoliv v průběhu roku.
Nezávislost a pohodlí – možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv
s využitím počítače s připojením na internet.
Kvalita – program je poskytován americkou LIGS University se sídlem
v USA.
Podpora – odborná podpora ze strany školitele, tutorů; informační
a organizační podpora ze strany Osobního studijního poradce LIGS
University.
Praxe – možnost účastnit se v průběhu studia doporučených webinářů
(online semináře).
Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické materiály, online
knihovna.

V čem vám pomůže studium Ph.D.?
Naučíte se formulovat hypotézy pro vybranou oblast a ty potvrzovat
či vyvracet; budete schopni kriticky zhodnotit jejich možnosti využití,
výhody a limity.
Budete lépe chápat prostředí, ve kterém jste činní a prostřednictvím
toho si vytvoříte schopnost efektivně a promptně reagovat na nové
výzvy.
Vybudujete si kritické myšlení, techniky vědeckého výzkumu a jejich
aplikovatelnost ve zkoumané oblasti jako celku.
Naučíte se pracovat se specializovanými zdroji informací.
Výběrem specializace zvýšíte svůj přehled a zaměření v řešené
oblasti.
Posílíte své profesionální schopnosti, které můžete využít při
zdolávání a naplňování současných i budoucích profesionálních
výzev a cílů.

Základní informace o programu
Interactive Online Ph.D.
Délka programu: standardně 2 - 3 roky (resp. individuálně)
Jazyk programu: český, anglický, nebo kombinace
těchto jazyků. Studenti ze SR mohou psát práce ve slovenštině.
Forma programu: interactive online
Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Program je určen: absolventům druhého stupně VŠ (Mgr. nebo Ing. či
jejich zahraniční ekvivalent MBA, MSc), vzhledem k charakteru
programu není požadována manažerská praxe
Získaný titul: Ph.D. (Doctor of Philosophy)

Podmínky přijetí
Znalost zvoleného jazyka programu (český, nebo anglický jazyk)
Studenti ze Slovenska mohou seminární práce psát ve
slovenském jazyce
VŠ vzdělání magisterského nebo inženýrského stupně nebo jejich
zahraniční ekvivalent (MBA, MSc).
Dokumenty potřebné k přijetí:
Přihláška ke studiu,
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Profesní životopis včetně fotografie.
Všechny požadované dokumenty jsou zasílány elektronicky.
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání
poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí
podléhá posouzení přihlášky děkanem univerzity.

Průběh studia Interactive Online
Ph.D.
Studium je možno zahájit ihned po uzavření smlouvy. Program
Interactive Online Ph.D. probíhá v individuálním režimu pod vedením
školitele interactive online formou.
Povinné studijní aktivity:
Individuální nastudování nezbytného teoretického základu.
Zpracování seminární práce v rozsahu 5 000 slov ze všech předmětů
vybrané specializace a volitelného modulu.
Absolvování Vědecko-výzkumného modulu.
Publikační činnost (min. 4 články na odborné téma).
Vypracování disertační práce v rozsahu 30 000 – 50 000 slov.
Obhajoba disertační práce.
Doporučené aktivity:
Odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University, které
slouží k lepšímu pochopení dané problematiky.

Zakončení programu
Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi diplom vydaný
americkou LIGS University a osvědčení o absolvování programu Interactive
Online Ph.D.

Learning Management System
Learning Management System (LMS) je online vzdělávací systém, který je
k dispozici studentům 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V zabezpečeném
prostředí LMS má každý student všechny potřebné informace o
programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat
průběh svého studia, absolvované předměty, hodnocení prací apod.
Prostřednictvím LMS student komunikuje s lektory a odevzdává práce.
Díky LMS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Školné
Jednorázová
platba

Splátkový kalendář
1 rok

Splátkový kalendář
2 roky

146 400 CZK

168 360 CZK

203 500 CZK

Uvedená cena zahrnuje veškeré daně.
Školné je možno rozložit i do jiného počtu splátek. Počet splátek v
rámci vybraného platebního plánu (1, resp. 2 roky) je možné
dohodnout individuálně.
Pro individuální plán nám napište na e- mail
enrollment@ligsuniversity.com
Školné zahrnuje:
elektronické materiály,
přístup a využívání online vzdělávacího systému LMS,
odborný dohled školitele,
přístup do online knihovny,
zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
elektronickou komunikaci s lektory a školitelem,
účast na doporučených webinářích,
poplatek za závěrečnou zkoušku.
Školné nezahrnuje:
poplatek za podání přihlášky ve výši 100 USD
poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou ve
výši 100 USD
telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
případné cestovní náklady.

Stipendijní programy
LIGS University
Pro naše studenty máme připravené různé stipendijní programy. Vhodné
stipendium si mohou vybrat dle svých preferencí a potřeb.
Stipendia nemohou být kombinována.
Early Admission
Sleva ze školného při rychlém nastoupení ke studiu.
LIGS University nabízí stipendium ve formě slevy ze školného v hodnotě
5 000 CZK všem uchazečům, kteří se přihlásí, uhradí poplatek za
zpracování přihlášky a nastoupí ke studiu během 14 dní od podání
přihlášky.
Stipendijní témata
Studenti, kteří mají zájem o studium programů v anglickém jazyce na
LIGS University, si mohou v rámci stipendijního programu vybrat ze
speciálních témat disertačních prací, což jsou témata, o která se LIGS
zajímá. Žádost o stipendium prochází schválením děkanem univerzity.
Žadatelé, kteří si zvolí jedno ze stipendijních témat, mohou získat
stipendium.
Podmínky pro udělení a čerpání stipendia:
odevzdání odborného článku na dané téma
stipendium je udělováno na základě žádosti studenta a jejího
potvrzení školitelem a zároveň schválením děkana univerzity
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Struktura programu
Program Interactive Online Ph.D. se skládá celkem z 10 předmětů.
Student absolvuje 2 předměty zvolené specializace (dle výběru),
2 předměty z volitelného modulu (dle výběru) a 6 předmětů Vědeckovýzkumného modulu (předměty jsou shodné pro všechny studenty).
Nedílnou součástí programu Interactive Online Ph.D. je publikační
činnost.

Specializace
Student si volí jednu specializaci, která je složena ze dvou předmětů.
Management

Finance

Management

Finanční řízení

Strategické řízení

Risk management

Projektový management

Řízení lidských zdrojů

Řízení týmu

Plánování a rozvoj lidských

Globální marketing
Marketingová komunikace

Student si volí 2 předměty z volitelného modulu – volitelné předměty se
nesmí shodovat s předměty zvolené specializace.
Management
Strategické řízení
Projektové řízení
Procesní řízení
Finanční řízení
Risk management
Finanční trhy a investování
Finanční reporting a analýzy
Manažerské účetnictví
Strategické řízení prodeje
E-Commerce
Řízení lidských zdrojů
Plánování a rozvoj lidských
zdrojů

Nábor a výběr pracovníků
Marketingová komunikace
Internetová komunikace
Globální marketing
Řízení týmu
Společenská odpovědnost
firem
Krizové řízení
Řízení změn
Mezinárodní obchod
Řízení v realitním oboru
Obchod s realitami

HR management

Projektové řízení
Marketing

Předměty volitelného modulu

zdrojů
Reality
Řízení v realitním oboru
Obchod s realitami

Předměty Vědecko-výzkumného
modulu
Předměty jsou shodné pro všechny studenty.
Metodologie výzkumu
Projekt I - Návrh
Projekt II - Přehled literatury a teoretický základ
Projekt III - Metodologie psaní
Projekt IV - Průzkum a analýza dat
Projekt V - Konzultace a zpracování vědeckého projektu
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2

předměty
zvolené
specializace

2

předměty
z volitelného
modulu

6

předmětů
Vědeckovýzkumného
modulu

Příklad struktury programu Ph.D. v případě volby specializace Projektový
management:

Metodologie

výzkumu
Projektové
řízení
Řízení týmu

Risk
management
Řízení lidských
zdrojů

Průběh studia online Ph.D.
1. Přihláška
Prvním krokem ke studiu je vyplnění přihlášky.

2. Podepsání smlouvy
Po odeslání přihlášky se s vámi spojíme a domluvíme
všechny podrobnosti.

3. Platba
Po úhradě školného či první splátky vám budou
zaslány přístupy do vašeho osobního studentského
účtu.

Projekt I
Projekt II
Projekt III
Projekt IV

4. Studium
Teď vám již nic nebrání ve vašem online studiu, které
se skládá z psaní seminárních prací, publikační činnosti,
konzultací s tutory a školitelem, účasti na webinářích.

Projekt V

Jaká je časová náročnost studia
Ph.D.?
Časová náročnost online studia Ph.D. je individuální a záleží na tempu
každého studenta. Při rovnoměrném rozložení studijních povinností
do tří let doporučujeme věnovat se studiu cca 3 – 4 hodin týdně.

5. Disertační práce
Své studium zakončíte zpracováním a obhajobou
disertační práce.
6. Diplom a titul Ph.D.
Po úspěšném absolvování všech studijních povinností
vás čeká slavnostní zakončení studia a převzetí
diplomu Ph.D..
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Jak absolventi hodnotí studium na LIGS University
PH.D.R. ING. ZDENĚK MATOUŠ,
PH.D., MBA

ING. JAN SEDLÁČEK, PH.D.,
MBA, LLM

Starosta, město Krupka

Jednatel a majitel Prorealm s.r.o.

Nejprve

jsem

na

LIGS

University

studoval

Studium

na

LIGS

University

bylo

jakýmsi

program Executive MBA. Líbil se mi přístup

završením mých studijních ambicí a všech

univerzity, tutorů, jednoduše řečeno, se studiem

studijních aktivit, které jsem ve svém životě absolvoval. Online formu

jsem byl velmi spokojený.

studia hodnotím jako velice vstřícnou a příznivou pro další rozvíjení

A tak jsem přirozeně navázal studiem Ph.D.. Ze začátku jsem měl obavy, že

schopností.

studium bude náročné, ale skvělý přístup tutorů a také studijního oddělení

Studium mi přineslo rozšíření znalostí v oboru, který jsem si zvolil, jelikož

mé strachy vyvrátil. Studium a hlavně zpracovávání disertační práce

jsem se ve velké míře studoval zdroje, kterým se člověk běžně nevěnuje.

ve velké míře prohloubilo mé poznatky z oblasti lidských zdrojů, které jsem
měl z praxe i z předchozího studia.
Na LIGS University se mi nejvíce líbí přístup lektorů a studijního oddělení,
jsou to všechno skvělí empatičtí lidé, kterým záleží na tom, aby studium
člověku něco opravdu přineslo a aby poznatky mohl uplatnit ve své praxi.
Proto bych LIGS University určitě dále doporučil a také doporučuji. Dva lidi
z mého týmu dokonce na LIGS University studují v programu MBA.

Podívejte se i na další reference absolventů LIGS University.
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Firmy, ve kterých působí naši studenti a absolventi
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Lektoři LIGS University

PH.D.R. MARKÉTA HINKOVÁ,
MBA
Jednatelka společnosti Motherboard - Consulting
for Management and Business Excellence s.r.o.

DR. ZDENO MATTA
Jednatel společnosti OZconsulting, s.r.o.

školitel pro oblast
Strategický management

školitelka pro oblast Management

ING. KAMILA TIŠLEROVÁ, PH.D.

PH.D.R. JAN ŠLAJS, LLM

Výkonná ředitelka ve společnosti Finosa
(Czech Tobacco Corporation)

CEO ve společnosti Comfort Care a.s.

školitelka pro oblast Marketing

PH.D.R. MIROSLAV SEDLÁK,
MBA
Vlastník a jednatel společnosti Ethics4biz s.r.o.

školitel pro oblast CSR a Interkulturní
komunikace

školitel pro oblast Management
zdravotnictví
Podívejte se i na další lektory LIGS
University.
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LIGS University

Zakončení studia na LIGS University

Akreditace LIGS University

Výhody online studia na LIGS University

Více videí o LIGS University naleznete zde.
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Pro více informací nás kdykoliv kontaktujte.
Těšíme se na Vás!
Bezplatná zákaznická linka: 800 888 777
Info@ligsuniversity.com
www.ligsuniversity.cz

