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MIM
O STUDIU

Během programu si osvojíte základní analytické 
dovednosti a znalosti, které potřebujete k tomu, abyste 
uspěli na vstupních manažerských pozicích. Dozvíte 
se také, co znamená být inspirativním vedoucím 
pracovníkem, který staví lidi na první místo - a učiníte 
první kroky k tomu, abyste pozitivně ovlivnili svět.

SKVĚLÉ VEDENÍ: SKVĚLÉ VEDENÍ:   Vaši profesoři jsou odborníci ve svých 
oborech, devadesát pět procent z nich má doktorát a 
působí téměř ve všech zemích světa. Pomohou vám 
rozvíjet nové perspektivy a vidět nové příležitosti.

SKVĚLÍ KOLEGOVÉ: SKVĚLÍ KOLEGOVÉ: Budete se učit po boku s 
různorodými, talentovanými spolužáky, se kterými 
budete sdílet společně své znalosti a zkušenosti a  
projdete si transformativní cestou. Vytvoříte si síť přátel 
a kontaktů které vám vydrží po celý život.

SKVĚLÝ OBSAH:   SKVĚLÝ OBSAH:   Získáte nástroje, které vám 
pomohou zvládnout jakoukoli výzvu. Naučíte se 
kriticky myslet, což bude podloženo solidními 
základními znalostmi. A své dovednosti 
zdokonalíte tím, že je uplatníte v praxi. Po 
absolvování budete umět analyzovat obchodní 
problémy, řešit složité problémy v reálném 
životě a činit informovaná rozhodnutí - budete 
připraveni na svou první manažerskou roli.

KARIÉRNÍ PODPORA:KARIÉRNÍ PODPORA: Zkušený tým Centra 
kariérní podpory EIFM vás spojí s nejlepšími 
náboráři a pomůže vám připravit se na získání 
vysněné práce. S jejich podporou budete mít 
jistotu a budete připraveni ukázat to nejlepší 
ze sebe na pohovorech, v životopisech a při 
navazování kontaktů na akcích a ve společnosti.

Studium MiM vás připraví na zahájení 
vaší kariéry. Absolvent tohoto studijního 
programu bude připraven nastoupit 
do svého prvního zaměstnání v oblasti 
managementu - a realizovat se tak, že bude 
jeho kariéra vzkvétat.



FORMA STUDIA:  online forma

Vystudujte obor, který vám umožní pracovat ve středním managementu nebo na vedoucích pozicích. 
Obchodní zaměření tohoto programu a odborné znalosti vás připraví na to, co potřebujete, abyste 
mohli čelit jakýmkoli výzvám v podnikání. Bez ohledu na váš obor zamíříte na skvělé manažerské 
pozice v mezinárodním měřítku.

Magisterský program v oblasti managementu 
se zaměřuje na rozvoj celého člověka a zahrnuje 
proaktivní učení, diagnostiku, zkušenosti a reflexi, 
které rozvíjejí obchodní povědomí, dovednosti a 
znalosti potřebné pro kariérní postup v oblasti 
managementu. Studenti rovněž získají důkladné 
znalosti klíčových obchodních funkcí, jako je 
marketing, finance, obchodní analytika a strategie.

Studijní program v oblasti managementu byl navržen 
tak, aby studentům poskytl vhled do toho, co 
znamená být manažerem v současných organizacích, 
a poskytuje cestu nejen pro ty, kteří usilují o kariéru 
v oblasti managementu, ale také pro ty, kteří by 
chtěli zvážit postup do doktorského programu.

Absolventi tohoto programu se mohou těšit na 
úspěšnou kariéru ve středním a vyšším managementu 
v řadě organizací.

ŘÍZENÍ PODNIKU

AUDITING A CONTROLLING

ZÁKLADY MANAGEMENTU

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ

INFORMACE 
O STUDIU MiM:

DÉLKA STUDIA:  8 - 12 měsíců

JAZYK STUDIA:  český jazyk

CENA ŠKOLNÉHO:  112.500,- Kč bez DPH

ECTS:  60 kreditů

Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny 

semináře či online přednášky pořádané European Institute of 

Finance & Management. Pokud se student rozhodne uhradit 

školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na 

školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

STRUKTURA STUDIA



PROČ STUDOVAT 

PRÁVĚ NA 

EIFM?

NAŠE STUDIUM VAŠE KARIÉRA
Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. 
Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této 
vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu 
vytěžili co možná nejvíce.

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, 

abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim 

aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve 

svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit 

současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, 

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní 

úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být 

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje 

cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům 
které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto 

našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-

how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší 

úroveň.

vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli 

by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být 

obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je 

připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým 

budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

OBECNÝ
PŘEHLED

EFEKTIVNÍ 
VÝUKA

GLOBÁLNÍ 
DOSAH

KRITICKÉ
MYŠLENÍ



CO NAŠE 
STUDENTY 
SPOJUJE?
I přes to, že je každý student jiný, obecný 
profesní cíl je obvykle velice podobný. Na 
EIFM studují povětšinou profesionálové 
v jakémkoliv věku, jejichž cílem je stát se 
vedoucími pracovníky ať už ve společnosti, ve 
které v současné době působí, nebo ve formě, 
že si založí vlastní podnikání a vybudují něco, 
na co budou pyšní. Naše studenty totiž spojuje 
touha, touha svými kroky hluboce a pozitivně 
ovlivnit současný svět podnikání. 

CO NAŠIM STUDENTŮM ROZHODNĚ NEMŮŽE CHYBĚT?CO NAŠIM STUDENTŮM ROZHODNĚ NEMŮŽE CHYBĚT?

Osobní rozvojOsobní rozvoj – Neustále se vzděláváte a tvrdě pracujete.

SebevědomíSebevědomí – Věříte v sebe sama a víte, že vás čeká úspěch.

Pracovní zkušenosti Pracovní zkušenosti – Máte za sebou měsíce či roky odborné praxe.

LeadershipLeadership – Rozumíte lidem a umíte z nich dostat ty nejlepší výkony.

Mezinárodní rozhledMezinárodní rozhled – Vaše podnikání nemá limity.

CharakterCharakter – Nemyslíte pouze na sebe, ale také na společnost.

Dobré komunikační dovednostiDobré komunikační dovednosti – Nejen, že skvěle komunikujete, ale také nasloucháte.

Mentalita týmového hráčeMentalita týmového hráče – Uvědomujete si, že týmová práce vás posune dále.

Vaše třída či studijní skupina bude stejně rozmanitá jako bohatá. Studenti k nám přicházejí ze všech 
společenských vrstev a ze všech koutů světa. Dobře víme, že každý z našich studentů je jedinečný, ale 
i přesto vás všechny bude minimálně jedna věc spojuje: chuť, vůle a snaha dosáhnout svého plného 
potenciálu a udělat něco pro sebe, zanechat v našem světě stopu. 

JSTE STUDENTEM MIM?



PŘEDMĚTY PROGRAMU

CORPORATE GOVERNANCECORPORATE GOVERNANCE

Cílem předmětu Corporate Governance je poskytnout studenům hlubší poznání té části práva obchodních korporací, 

jenž se věnuje kapitálovým společnostem, tedy zejména těch, jejichž cenné papíry jsou kótovány na regulovaném trhu. 

Pozornost je věnována především právní úpravě i praxi v souvislosti s problematikou řízení a správy akciové společnosti.

MANAŽERSKÁ ETIKAMANAŽERSKÁ ETIKA

S etickými dilematy se na pracovišti setkáváme často, v každé funkci organizace a na každé úrovni. S takovými dilematy se 

setkáte ve svém současném/budoucím zaměstnání v jakémkoli odvětví činnosti. Znalost toho, jak je řešit, je rozhodující 

pro to, abyste byli schopni přijmout organizační a společenskou odpovědnost jako zaměstnanci a manažeři... a měli 

dobrý pocit z práce, kterou děláte. V tomto předmětu se proto budeme zabývat tím, jak mohou organizace a jednotlivci 

v nich řešit etické otázky a dilemata na kolektivní i osobní úrovni. Budeme také studovat prvky etického rozhodování, 

přehled psychologických aspektů souvisejících s podnikatelskou etikou a etiku na globálním trhu. Zaměříme se na to, jak 

můžete jako zaměstnanci nebo manažeři / budoucí manažeři činit etická rozhodnutí, obratně zvládat etické problémy na 

pracovišti a pomáhat podporovat etiku ve vaší organizaci, a pokusíme se za tímto účelem rozvíjet dovednosti a techniky.

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍMANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ
Předmět seznamuje studenty se současnými koncepcemi a technikami manažerského účetnictví. Mezi hlavní témata 

patří úloha účetních v interním rozhodování; nástroje používané při navrhování a vývoji systémů kalkulace nákladů; 

příprava rozpočtů a jejich úloha jako nástroje plánování a kontroly; další nástroje rozhodování včetně cenových 

rozhodnutí, problematiky zásob a nákladů na kvalitu a podvody. Dozvíte se, jak používat účetnictví k usnadnění a sladění 

rozhodování vlastníků, manažerů a zaměstnanců, a také jak účetní vytvářejí, organizují, interpretují a sdělují informace, 

které zlepšují interní procesy a umožňují organizacím identifikovat a využívat příležitosti k vytváření hodnoty v rámci 

dodavatelského řetězce a u zákazníků.

OBCHODNÍ KOMUNIKACE, VYJEDNÁVÁNÍ A PRAKTIKYOBCHODNÍ KOMUNIKACE, VYJEDNÁVÁNÍ A PRAKTIKY

Vyjednáváním začínáme hned po začátku dne, a to ve všech našich interakcích, ať už pracovních, společenských nebo 

rodinných. Tento předmět představuje příležitost, jak uplatnit v praxi všechny získané znalosti a potvrdit si, že proces 

vyjednávání je dynamický a vždy se dá zlepšit. Naučíte se uplatňovat klíčové vyjednávací dovednosti a styly pro vedení 

efektivních jednání a dosahování uspokojivých dohod, osvojíte si komunikační techniky, které zlepšují vztahy a podněcují 

spolupráci mezi zúčastněnými stranami, a také si osvojíte kritické myšlení, abyste zvládali emoce a konstruktivně řešili 

konflikty.

FINANČNÍ MANAGEMENTFINANČNÍ MANAGEMENT

Tento předmět je zaměřen na oblast finančního řízení. Ukážeme manažerům, jak spolupracovat s účetními a finančními 

odděleními, pomůžeme jim pochopit, jak firmy plní své finanční cíle s využitím finančního rozhodování. V rámci studia 

budou také vysvětleny finanční nástroje a techniky, které mohou být použity k tomu, aby pomohly firmám maximalizovat 

hodnotu zlepšením rozhodnutí týkajících se rozpočtování kapitálu, kapitálové struktury a řízení pracovního kapitálu. 

Budete se zabývat také řadou souvisejících témat, včetně nadnárodního finančního řízení, řízení rizik, fúzí a akvizic.



LEADERSHIP A TEAM MANAGEMENTLEADERSHIP A TEAM MANAGEMENT

Leadership a týmová práce mají přímý vliv na schopnost organizace plnit své poslání. Vedení je potřeba k tomu, abyste 

se ujistili, že všichni v týmu jdou stejným směrem a usilují o stejný cíl. Tento předmět představuje, vysvětluje a zkoumá, 

jak lidé spolupracují, aby pochopili problémy a příležitosti a společně vymýšleli, vyvíjeli a realizovali řešení. 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENTPROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Tento předmět seznamuje studenty se základními koncepty projektového řízení a dovednostmi potřebnými k úspěšnému 

zahájení, vedení a realizaci přínosů projektů v ziskových i neziskových organizacích. Úspěšní projektoví manažeři dovedně 

řídí své zdroje, harmonogramy, rizika a rozsah, aby dosáhli požadovaného výsledku. V tomto předmětu se studenti 

seznámí s řízením projektů praktickým přístupem prostřednictvím případových studií. Klíčovou a často přehlíženou 

výzvou pro projektové manažery je schopnost řídit bez ovlivňování - získat podporu zúčastněných stran a přístup ke 

zdrojům, které nejsou přímo pod jejich kontrolou. Zvláštní pozornost je věnována kritickým faktorům úspěchu potřebným 

k překonání odporu ke změnám. Probereme příčiny neúspěchu projektů a způsoby, jak zmírnit rizika prostřednictvím 

správného plánování v počátečních fázích nové iniciativy.

SOFT SKILLSSOFT SKILLS

Nestačí mít znalosti, tj. mít je sám o sobě, je třeba je účinně předávat ostatním. Efektivní komunikace je totiž jedním z klíčů 

k úspěchu. Tím, že úspěšně předáme své sdělení, účinně zprostředkujeme své myšlenky a nápady. Měkké dovednosti 

jsou osobní vlastnosti, které umožňují člověku efektivně a harmonicky komunikovat s ostatními lidmi. Předmět slouží 

studentům, kteří si potřebují osvojit měkké dovednosti nezbytné pro úspěch a pro budoucí zaměstnání a rozvíjí a kultivuje 

pozitivní vztahy mezi fakultami, zaměstnanci a komunitou.

STRATEGICKÝ MANAGEMENTSTRATEGICKÝ MANAGEMENT

Předmět Strategický management seznamuje studenty s klíčovými koncepty, nástroji a principy formulace strategie a 

analýzy konkurence. Zabývá se manažerskými rozhodnutími a činnostmi, které ovlivňují výkonnost a přežití obchodních 

podniků. Zaměřuje se na informace, analýzy, organizační procesy a dovednosti a obchodní úsudek, které musí manažeři 

využívat při navrhování strategií, určování pozice svých podniků, vymezování hranic firmy a maximalizaci dlouhodobých 

zisků v podmínkách nejistoty a konkurence.

MANAGEMENT NAPŘÍČ KULTURAMIMANAGEMENT NAPŘÍČ KULTURAMI
Tento předmět vám umožní porozumět znalostem souvislostí, mezikulturním dovednostem a různým perspektivám, 

které jsou nezbytné pro řízení a práci napříč hranicemi a kulturami v měnícím se globálním podnikatelském prostředí. 

Nabízí koncepční rámce pro systematické pochopení pojmu kultura, kulturních synergií a rozdílů a konvergence a 

divergence kulturních norem a hodnot. Zahrnuje témata, která zdůrazňují vliv kultury v mezinárodním podnikatelském 

prostředí, zkoumá výzkumy týkající se dimenzí kultury a zvažuje důsledky pro management. Konkrétně se jedná o 

témata jako řízení komunikace a interakce mezi kulturami, vyjednávání napříč kulturami, pochopení mezikulturní etiky a 

společenské odpovědnosti podniků, práce v globálních týmech, srovnávací styly vedení a požadavky na lidské zdroje pro 

výkon globálních manažerů.

MASTER IN MANAGEMENT



JAK PROBÍHÁ 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali 
jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní 

své cíle a ambice.

Před zahájením vašeho studia byste měli řádně zvážit program, 

ke kterému se přihlásíte. Pokud si v tomto ohledu nejste 100% 

jisti, můžete se spojit s naším studijním oddělením a domluvit si 

online videohovor či jinou formu sezení a detailně probrat vše 

potřebné k tomu, aby konečný výběr studijního zaměření přesně 

odpovídal vašim potřebám.

Po přijetí Vaší online přihlášky ke studiu jsou ze strany 

přijímací komise posouzeny všechny Vámi zaslané 

Přihlášku vyplníte online zde na našich webových 

stránkách a přiložíte k ní potřebné dokumenty. Jedná se 

V případě nejasností ze strany přijímací komise je možné, 

že si s vámi její členové domluví videohovor, aby vás lépe 
dokumenty, které jsou podkladem pro vydání rozhodnutí 

o přijetí ke studiu. Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 

ze strany přijímací komise může být otázkou 1-3 dní od 

odeslání online přihlášky.

především o dokumenty potvrzující Vámi absolvované 

vysokoškolské vzdělání či odbornou praxi.

poznali a ujistili se, že jste vhodným studentem našeho 

institutu. Je to ideální šance ukázat vaše odhodlání, 

nadšení a vysvětlit motivaci, která vás ke studiu vede, a 

která bude vaším studijním motorem.

STUDIJNÍ 
PROGRAM

PŘIJÍMACÍ 
KOMISE

PODÁNÍ 
PŘIHLÁŠKY

OSOBNÍ 
POHOVOR

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, 

zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit podmínky 

vztahující se ke každému studijnímu programu a vedení 

institutu následně rozhodně o vašem přijetí ke studiu.

ROZHODNUTÍ O 
PŘIJETÍ
V případě kladného rozhodnutí ze strany přijímací 

komise se s vámi spojí naše studijní oddělení a bude 

vás informovat o přijetí ke studiu. Současně s tím s vámi 

studijní oddělení vyřeší i veškeré potřebné administrativní 

záležitosti jako je smlouva o studiu a úhrada školného.

Vítejte na EIFM! Pokud všechny výše uvedené kroky 

proběhly správně a byly vyřízení veškeré potřebné 

administrativní záležitosti, nic vám nebrání v tom, abyste 

zahájili vše studium a začali rozvíjet svůj talent a své 

schopnosti.

ZAHÁJENÍ 
STUDIA



A CO O STUDIU 
ŘÍKAJÍ STUDENTI?
„EIFM je jedinou školou, na kterou jsem se přihlásil, 

protože je nejen prestižní prvotřídní institucí se špičkovými 

světovými pedagogy, ale je zaměřena na spolupráci 

a komunitu, což je klíčový aspekt, který ji odlišuje od 

ostatních světově uznávaných univerzit. V magisterském 

programu MiM vyučují odborníci z praxe, kteří poskytují 

praktické zkušenosti mimo akademický svět; jeho 

zaměření jej více přibližuje profesionálnímu světu.”

LUKÁŠ NĚMEC
Student

Postgraduální studium na EIFM nabízí především individuální 
rozvoj vedoucích pracovníků, který vás připraví na klíčové 
situace v oblasti podnikání a v současné globální společnosti 
a umožní vám čelit budoucím výzvám v rychle se vyvíjejícím 
světě. Tým našich profesorů a lektorů se skládá z vysoce 
nadšených a také uznávaných akademiků a odborníků, kteří 
jsou odhodlání předávat své znalosti a zkušenosti dále. Náš 
lektorský tým prezentuje více než 50 profesionálů ve svém 
oboru a nouze není ani o hostování a přednášky lektorů ze 
zahraničních společností či univerzit.

EIFM nabízí bohaté a osobně naplňující pracovní prostředí, 
které vychází z našich základních hodnot a je posíleno 
mezinárodními perspektivami. Pomůžeme vám změnit pozici 
na vaší budoucí kariérní cestě a navázat celoživotní vazby, ze 
kterých budete těžit po celou svou pracovní kariéru.

ZKUŠENOSTI A 

TRADICE

„Těším se, že získám nové znalosti a hlouběji porozumím 

světu managementu, abych mohla překonávat své limity 

a dosáhnout úspěšné mezinárodní kariéry. “

MARTINA HELIS
Student
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