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Podpora – na studium nikdy nejste sami, podporu máte vždy na dosah ruky. Váš osobní
studijní poradce je dostupný přes náš vzdělávací portál, skrz který také můžete
konzultovat své seminární práce či náplň učiva s lektory. Stačí se na nás obrátit a my
vám pomůžeme. 

Flexibilita – studium lze maximálně přizpůsobit vašemu profesnímu i osobnímu vytížení.
Studujte, jak vám to vaše časové možnosti dovolí. Nezávisle a pohodlně, interaktivní online
forma vám umožní studovat kdykoli a kdekoli na světě, z jakéhokoliv počítače s připojením
k internetu. 

MBA (Master of Business Administration) je efektivní profesní manažerský program, který je
připraven pro časově zaneprázdněné manažery na středním a vyšším stupni řízení s mnoha
specializovanými moduly, 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 s naší unikátní
vzdělávacím systémem umožňuje vzdělávat se kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv
počítače připojeného na internet. Studium je možné v češtině či angličtině. 

Elektronické zdroje – rozsáhlá videotéka, e-knihy, webovináře, prezentace, e-kurzy a další
elektronické studijní materiály včetně seznamu doporučené literatury jsou dostupné z
jednoho místa v našem vzdělávacím portálu. Studium vám umíme usnadnit. 

Elektronická přihláška ke studiu

Oficiální doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání

Strukturovaný životopis

Fotografie a ID

Znalost zvoleného jazyka programu

Ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského, nebo vyššího stupně

Všechny dokumenty se zasílají 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 prorektorem

univerzity.

Informace o Interactive
Online MBA

Proč studovat MBA na LIGS University?

Stručně o programu MBA Podmínky přijetí

Dokumenty potřebné k přijetí

www.ligsuniversity.com



Začátek programu:

Délka programu:

Jazyk programu:

Mininální technologické požadavky

Počet kreditů potřebných k absolvování 

Diplom získaný po absolvování

kreditů
celkem

Kdykoliv budete připraveni

Individuální, maximálně 2 roky

Čeština

Počítač nebo tablet se stabilním internetovým

připojením a softwarem pro zpracování textu 

45 

MBA(Master of Business Administration)

3 kredity za účast 
na webinářích a
konferencích

6 kreditů za závěrečnou
práci a její obhajobu

Start

18 kreditů za modul
specializací

18 kreditů za
základní modul

Základní 
modul

Modul
specializací

Obhajoba
závěřečné
práce

MBA

www.ligsuniversity.com

Jak probíhá studium programu MBA Rozložení povinných studijních aktivit

45

Webináře &
konference



K ÚSPĚŠNÉMU ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU MUSÍ STUDENT 
ZÍSKAT MINIMÁLNĚ 45 KREDITŮ NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM

Zpracování seminární prací ze všech 12 předmětů v rozsahu 3800 - 5000

slov

Individuální nastudování nezbytného teoretického základu 

Test znalostí ze všech 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 a její obhajoba

1. ZÍSKAT 18 KREDITŮ Z KURZŮ ÚROVNĚ 500 -  (TEDY SPLNĚNÍ VŠECH KURZŮ
ZÁKLADNÍHO MODULU)
2. ZÍSKAT MINIMÁLNĚ 18 KREDITŮ Z PŘEDMĚTŮ ÚROVNĚ 600 A 610 (TEDY
ABSOLVOVÁNÍ MINIMÁLNĚ 6 PŘEDMĚTŮ NEBO 5 PŘEDMĚTŮ V PŘÍPADĚ, ŽE  JE
ODBORNÉ ŠKOLENÍ JEDNÍM Z NICH)
3. ZÍSKAT 3 KREDITY Z KURZŮ ÚROVNĚ 620
4. ZÍSKAT 6 KREDITŮ ZA NAPSÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBU.
5. CELKOVÝ ČASOVÝ RÁMEC KE SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH POŽADAVKŮ. 
JE MAXIMÁLNĚ 24 MĚSÍCŮ

Modul
Specializací
 
Zvolte
18 Kreditů

Základní
modul

Webináře
a konference

501 Management Povinné studijní aktivity

www.ligsuniversity.com

601 Projektový Management

621 Webináře & konference

502 Marketing
503 Finance
504 Komunikace
505 Mezikulturní komunikace
506 Lidské zdroje

602 Strategický Management
603 E-Commerce
604 Dodavatelský řetězec a Logistika
605 Finanční Management
606 Globální Marketing
607 Data Science

608 Krizové Řízení
609 Společenská odpovědnost firem
610 Plánování a rozvoj lidských zdrojů

611 Risk Management
612 IT Management and Kyberbezpečnost
613 Key Account Management
614 Odborné školení
615 Mimořádné volitelné předměty

631 Závěrečná práce a obhajobaZávěrečná práce

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
3 

3 
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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 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).

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. Přestože získání národní nebo regionální akreditace není v USA povinné, LIGS
University vynaloží veškeré úsilí, aby svým studentům poskytla co nejlepší vzdělání. Jsme hrdí,, že na LIGS University
studují studenti z desítek zemí celého světa včetně USA. To potvrzuje kvalitu a vynikající služby poskytované
studentům, o čemž svědčí status ASIC Premier University, ISO 9001, ISO 27001 a ISO 29990:2010.

Akreditace

LIGS UNIVERSITY NENÍ AKREDITOVÁNA
AKREDITAČNÍ AGENTUROU UZNÁVANOU
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ SPOJENÝCH
STÁTŮ AMERICKÝCH.

www.ligsuniversity.com



Leadership – Jsme leaderem na trhu

 Innovation – Máme inovativní přístup.

Growth – Podporujeme osobní růst

Success – Pomáháme studentům k úspěchu

Vize LIGS University je zaměřena na naplnění následujících cílů: 

LIGS University je soukromá americká univerzita se sídlem v Honolulu na Havaji v
USA. Byla založena celoživotními studenty pro celoživotní studenty, kteří se chtějí
neustále zdokonalovat ve svých znalostech a dovednostech a zároveň nepřijít o svůj
osobní i profesní život. 

Dnes je LIGS University mezinárodní vzdělávací instituce s více než patnáctiletou
zkušeností, tradicí a stovkami spokojených absolventů, což svědčí o její kvalitě a
vynikajícím přístupu ke studentům a  vzdělávacímu procesu.

Hlavním cílem LIGS University je poskytovat aktuální, moderní, cenově dostupné a
100% online vzdělávání, které je díky internetu dostupné studentům z celého světa.

Posláním LIGS University je poskytovat vysoce kvalitní, cenově dostupné a
moderní vzdělání s využitím inovativních technologií pro různé studenty z
celého světa.

Vizí LIGS University je být vysoce kvalitní, inovativní vzdělávací institucí
poskytující služby, které výrazně překonávají očekávání studentů, vyučujících a
dalších zainteresovaných stran.

www.ligsuniversity.com

Stručně o LIGS University 

Vize

Mise



Elektronické studijní materiály

Doporučené webináře

Přístup do online vzdělávací platformy

Zpětná vazba od lektorů ke všem úkolům

Elektronická komunikace s lektory

Online studijní podpora

E-learningové testy

Dohled lektora - školitele

Splátkový kalendář může být upraven podle potřeb studenta. Pro více informací se
neváhejte obrátit na svého Enrollment Advisora. 

Jednorázový nevratný poplatek za přihlášku ve výši

100 USD splatný po podání přihlášky

Poplatek za vydání a zaslání diplomu ve výši 100 USD

pokrývající náklady spojené s vydáním, tiskem a

zasláním diplomu standardní poštovní službou.

Telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k

internetu

Zahrnuto ve školném Nezahrnuto ve školném

Cena za kredit
Počet kreditů
Školné celkem

   2 300 CZK 
                  45
103 500 CZK

www.ligsuniversity.com

Školné


