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NEJEFEKTIVNĚJŠÍ

 V ČR A SR OD ROKU 2011

https://www.cemi.cz


Slovo ředitele institutu
Vážení zájemci o studium, jsem vel-
mi rád, že uvažujete o  svém dal-
ším profesním rozvoji formou MBA 
či LLM vzdělání právě na  institutu 
CEMI.

Central European Management In-
stitute (neboli CEMI) vznikl v  roce 
2011 s vizí poskytovat MBA a llM 

vzdělání na evropské úrovni, které bude dostupné především 
pro studenty z České a Slovenské republiky a které bude mož-
né skloubit s náročným zaměstnáním či podnikáním, bez ohle-
du na  bydliště studentů. Vznikl jako instituce, která se bude 
na svět vzdělávání dívat moderně a bez předsudků k využívá-
ní online technologií. 

Latinské úsloví “NEMO NASCITUR SAPIENS” v našem logu, zna-
menající “Nikdo nerodí se moudrým”, vypovídá o  misi našeho 
institutu – přispívat k dalšímu osobnostnímu i profesnímu roz-
voji našich studentů a získáním prestižního vzdělání jim pomá-
hat dosáhnout konkurenční výhody v podnikání či na trhu práce.

Naším cílem také bylo postavit vztah lektora a studenta na zce-
la jinou úroveň, než tomu bývá obvyklé. Proto u nás lektoři za-

stávají spíše roli konzultantů, koučů, mentorů (a později často 
i  přátel), kteří studenty provází celým studiem a  jsou jim vždy 
nápomocni.

Princip studia, který spočívá v  kombinaci prezenčních setkání 
na začátku semestru a online studia s konzultacemi se setkal 
s velmi pozitivní odezvou od klientů nejen z České či Slovenské 
republiky a i díky této flexibilitě byl také náš institut v průzkumu 
agentury ipsos vyhodnocen jako poskytovatel nejefektivněj-
šího MBA a llM studia při zaměstnání. 

investice do vlastního vzdělání je investice s  rychlou a  jistou  
návratností, což potvrzují i nejnovější výsledky průzkumu agen-
tury STEM/MARK mezi našimi absolventy. Budu velmi rád,  
pokud se k našim spokojeným klientům přidáte i Vy.

Těším se na setkání s Vámi v průběhu studia!

Mgr. Štěpán Mika
Ředitel institutu CEMI
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3 HlAVnÍ dŮVOdY,   
PROČ si VYBRAt studiuM nA CeMi

Reálné přínosy MBA a LLM  
studia ověřené průzkumem  
renomované nezávislé  
agentury STEM/MARK

neslibujeme nereálné. Přínosy 
MBA a LLM studia jsme si proto 
nechali ověřit v dosud největším 
průzkumu provedeném mezi 
absolventy MBA a LLM studia 
v ČR a SR. Sami tak máte mož-
nost zjistit, co můžete opravdu 
od absolvování MBA či LLM  
studia očekávat. 

V květnu 2018 jsme obdrželi  
prestižní mezinárodní akreditaci 
od britské akreditační autority  
ASIC (Accreditation Service for  
International Schools, Colleges  
and Universities). 
Splněním náročných kritérií na kva-
litu výuky, lektorů a vzdělávacích 
postupů jsme získali nejvyšší možný 
status ASIC Premier Institution, 
a to jako jediná instituce ve střední 
Evropě.  
Tato akreditace je platná až 
do května 2022.

„Byl jsem velmi spokojen s mo-
derním e-learningovým systémem 
umožňujícím studium v podstatě 
kdykoli a kdekoli, protože k výuce 
stačí pouze připojení k internetu. 
Největší přínos studia shledávám 
v rozšíření spektra znalostí,  
které mi pomohou do budoucna 
ve vedení firem i při řešení 
manažerských problémů.“
 
Radim Synek, MBA, 
Člen dozorčí rady
Banka CREDITAS, a.s.

Prestižní mezinárodně uznávaná  
akreditace ASIC Premier  
Institution

Více než 1 700 studentů od roku 
2011 a osobní reference více  
než 200 z nich.
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57 % 
absolventů uvádí, že se
díky studiu MBA rozšířila

síť jejich profesních
kontaktů

PřÍnOsY MBA A llM studiA nA CeMi 

FinAnČnÍ PřÍnOsY KARiÉRnÍ ROZVOJ 

PRAKtiCKÉ ZnAlOsti A dOVednOsti

4

+ 38 688 Kč 
průměrné roční

zvýšení platu díky
MBA studiu

84 % 74 %

73 % 
absolventů pociťuje díky

zisku MBA titulu konkurenční
výhodu na trhu práce

vůči lidem s pouze
akademickým VŠ

titulem

62 % 
absolventů uvádí, že mají
po absolvování MBA vyšší
hodnotu pro firmu, v níž 

pracují

44 % 
absolventů – podnikatelů

kteří uvedli obrat firmy,
narostl díky absolvování

MBA obrat, a to v průměru
o 22 % nejčastěji  

do 1 roku
od absolvování

Absolventi z řad
manažerů a ředitelů
si díky MBA studiu
platově polepšili

v průměru dokonce o

+ 66 588 Kč 
ročně

164 milionů Kč
tolik peněz pomohlo MBA

studium vydělat navíc
všem absolventům  

institutu CEMI od roku
2012 (tedy od prvního

absolventa MBA
na institutu CEMI) 

58 % 
absolventů získalo lepší
pracovní uplatnění v jiné

firmě anebo došlo  
ke kariérnímu postupu  

v rámci jejich  
pracoviště.

Výzkum agentury STEM/MARK proběhl v období 23.3. - 16. 4. 2018 metodikou CAWI dotazování na vzorku 200 respondentů z řad 
absolventů MBA studia na institutu CEMI, z ročníků absolvování 2012 – 2018.

61 %

84 % absolventů uvádí,
že získali během studia

praktické znalosti  
a dovednosti využitelné 

v daném oboru

74 % absolventů pomohlo 
řešení dílčích projektů 

během studia MBA  
k řešení konkrétních 
situací v jejich práci

61 % absolventů – podni-
katelů uvádí, že znalosti 

nabyté MBA studiem 
otevřely cestu jejich 

podnikání.



JAK PROBÍHá studiuM

Poradíme Vám s výběrem oboru studia, zodpovíme všechny Vaše 
dotazy a upřesníme s Vámi detaily pro přípravu smlouvy o studiu.

Na začátku prvního semestru MBA studia probíhá u česky vyučo-
vaných oborů celodenní soustředění studentů v moderních pro-
storách v Praze, včetně cateringu. Zde se seznámíte s ostatními 
studenty a také s lektory.

68%
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DOZVÍTE SE VŠE O STUDIU

smlouvu posíláme e-mailem v pdf, není tedy potřeba nic vyzvedávat  
na poště. Smlouvu si prostudujete v klidu u kávy, pak ji stačí pouze  
podepsat, naskenovat a poslat e-mailem zpět. Podpisem smlouvy  
se stáváte studentem institutu CeMi. To je ale teprve začátek...

PŘIPRAVÍME VÁM SMLOUVU

MŮŽETE SE ZÚČASTNIT ÚVODNÍHO SETKÁNÍ*

"Provedu Vás  
celým procesem  

studia a ráda  
zodpovím všechny 

Vaše dotazy."

Bc. lucia Michajlovská 
Konzultantka pro zájemce 

o studium

5 *U varianty MBA PURE je potřeba zakoupit jako  
doplňkovou položku.



Lektoři umisťují na internet do studentské sekce studijní materiály 
potřebné k úspěšnému absolvování daného studijního modulu 
a Vy s nimi v případě potřeby konzultujete, nejčastěji e-mailem  
či přes Skype.

Jednotlivé studijní moduly jsou zakončeny zpracováním seminární 
práce na zvolené téma. Lektoři jsou zde po celou dobu proto, aby 
Vás provedli studiem a byli Vám nápomocni k úspěšnému zakon-
čení daného modulu.

Na které jste pracovali v průběhu svého studia pod vedením někte-
rého z našich zkušených konzultantů. Obhajoba diplomové práce 
je jedinou částí studia, na níž je potřeba být osobně přítomen.

A obdiv Vašich blízkých. Slavnostní ceremoniál se koná v Břevnov-
ském klášteře, je doprovázen živým hudebním vystoupením a slav-
nostním přípitkem. Z promoce Vám také zůstanou na památku 
krásné fotografie a videozáznam.
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STUDUJETE ONLINE a ODKUDKOLI

ÚSPĚŠNĚ UKONČÍTE STUDIJNÍ MODULY

OBHÁJÍTE DIPLOMOVOU PRÁCI

UŽIJETE SI SLAVNOSTNÍ PROMOCI*

 tiP 
Diplomovou práci  
můžete využít jako  

příležitost ke zpracování 
tématu, které aktuálně  

řešíte ve svém zaměstnání.  
Získáte tak okamžitě  

použitelný strategický  
dokument.

6
*U varianty MBA PURE je potřeba zakoupit jako doplňkovou položku.

JAK PROBÍHá studiuM



studiJnÍ OBORY
Na našem institutu si můžete vybrat z devíti prestižních MBA programů i llM oboru Korporátní 
právo se specifickým zaměřením pro právníky. Nabízíme také dva MBA programy v angličtině a také 
studijní program executive dBA, který je vrcholem manažerského vzdělávání.
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MBA obory v češtině

llM obor v češtině dBA obor v češtině

Bezpečnostní a krizový 
management

ekonomika a finanční 
management

executive MBA

Management obchodu

Management  
zdravotnictví

Management veřejné 
správy

Realitní management

HR management

Korporátní právo

executive dBA  
(Doctor of Business 
Administration)

Global Business  
leadership

Marketing Management  
and international Business

MBA obory v angličtině
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 Víte, že... 
na institutu CEMI  

vyučují lektoři  
9 národností?

MBA Flexi



neJMOdeRnĚJŠÍ e-leARninGOVÝ sYstÉM
námi používaný studijní systém itutor představuje svě-
tovou špičku ve své kategorii. Díky své mimořádné pruž-
nosti, spolehlivosti a důrazu na praktické užití ho využívá 
i řada vysokých škol v České republice.

Vývoj platformy zohledňuje přání uživatelů a ve vizuálně 
velmi příjemném “balení” nabízí prakticky vše, co si lze při 
studiu přát. 

Protože součástí implementace je vždy uzpůsobení vzhle-
du a  funkcionality, získal  náš institut opravdu jedinečné 
řešení svých potřeb – atraktivní systém bez jediného zby-
tečného tlačítka, který roste společně s potřebami našich 
studentů. Celá aplikace je dostupná jak na běžných PC, 
tak na tabletech a chytrých mobilních telefonech.

Připravili jsme pro Vás  
zkušební verzi studijního 

systému itutor, kde naleznete 
ukázkové výukové materiály, 
cvičný test a další informace 

o studiu. Pro vyzkoušení  
systému nás kontaktujte  

a rádi Vám zřídíme  
testovací přístup.

 Víte, že...
studovat je možné 

opravdu odkudkoli? 
Studium u nás již absol-
vovali například studenti 

z USA, Německa,  
Srí Lanky, Belgie  

nebo Číny.
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eleKtROniCKá KniHOVnA  BOOKPORt*
Náš institut jako první v České a slovenské republice 
využívá při podpoře studia nejmodernější elektro-
nickou knihovnu od  renomovaného nakladatelství 
Grada. V  této knihovně naleznou naši studenti více 
než 5.200 odborných knih, které mohou využívat při 
svém studiu. Tato knihovna je jim k dispozici online 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, stejně 

tak jako studijní systém iTutor. Obě platformy je navíc možné využívat i na mo-
bilních telefonech či tabletech, studovat lze tedy opravdu kdekoli a kdykoli. 

 Víte, že...
díky uživatelsky  

přívětivému online prostředí  
lze studovat MBA či LLM 
opravdu v každém věku?  

Důkazem je náš absolvent, 
který úspěšně odpromoval  

ve věku 80 let!
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"Osobně se  
postarám o to,  

aby Vaše studium  
probíhalo vždy 

hladce a s ohledem 
na Vaše individuální 

potřeby."

Mgr. Eva Mečířová 
vedoucí studijního oddělení

*U varianty MBA PURE je potřeba zakoupit jako  
doplňkovou položku.



Věříme, že vzdělání je nenahraditelné a pomáhá dělat svět lep-
ším. Proto jsme již v roce 2012 zahájili vlastní stipendijní program 
pro handicapované zájemce o studium. Za dobu trvání programu 
jsme podpořili osoby se zdravotním znevýhodněním částkou již 
více než dva miliony korun. 

Každoročně se tak snažíme usnadnit život těm, pro které není 
ze zdravotních důvodů snadné dosáhnout vyššího vzdělání. Vy-
braným uchazečům vždy dvakrát ročně poskytujeme vzdělávací  

stipendium až do  výše 100 % ceny školného, díky kterému  
mohou studovat MBA či LLM programy dle svého výběru. 

Jedním z  hlavních kritérií při výběru stipendistů je přitom po-
souzení stávajících aktivit uchazečů v charitativní oblasti, jelikož  
cílem tohoto stipendijního programu je, aby MBA či LLM studi-
um nepomáhalo jen samotným stipendistům, ale aby získané  
znalosti a  dovednosti dále využili i  ve  prospěch svého okolí 
a podobně handicapovaných lidí. 

POMáHáMe

12

dále POdPORuJeMe
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Zaujala Vás  
naše nabídka studia?

Máte nějaké  
doplňující otázky?

Chcete si sjednat  
osobní schůzku? 

Kontaktujte nás!

32%

Bc. lucia Michajlovská 
Konzultantka pro zájemce 

o studium

 lucia.michajlovska@cemi.cz 
+420 602 617 296

KOntAKt:

CEMI MBA Studies s. r. o. 
Mezi Vodami 639/27 

143 00   Praha 4

IČ: 241 333 11
DIČ: CZ 241 333 11

www.cemi.cz

mailto:lucia.kianicova@cemi.cz
https://www.cemi.cz
https://www.facebook.com/cemi.cz
https://www.linkedin.com/school/cemi-mba-studies/
https://twitter.com/CEMIMBA
https://www.youtube.com/channel/UC_gDqEG46oRtYFfo9yorSew/videos



