
M
BA neboli Master of Busi-
ness Administration je dvou-
leté americké magisterské
studium, které VŠFS připra-
vuje ve spolupráci se City

University of Seattle (CityU). Výuka pro-
bíhá v anglickém jazyce a během 16
kurzů, které jsou studovány takzvanou
hybridní formou (čtyři týdny online a
jeden víkend prezenčně), mají studenti
možnost získat komplexní přípravu na
budoucí manažerskou roli či prohloubit
své dosavadní znalosti v oblasti řízení.
Studenti mají na výběr ze tří specializací:
management, marketing a finance.
KvalitaMBAprogramu je zaručena jed-

nak samotnou CityU (struktura a náplň
programu jsou akreditovány americkou
institucí NWCCU, Northwest Commissi-
on on Colleges and Universities) a jed-

nak akreditací ACBSP (Accreditation
Council for Business Schools and Pro-
grams). V České republice je program
akreditovaný Českou asociací MBA škol,
CAMBAS (VŠFS patří mezi deset škol,
které splnily přísná kritéria akreditace).
Naši vyučující jsou skvělí odborníci z

praxe, každý z nichmusí navíc projít spe-
ciální certifikací CityU. Plná polovina
modulůMBA je učena lektory ze zahrani-
čí.
Po skončení každého předmětu stu-

denti vyplňují anonymní dotazník spoko-
jenosti. S potěšením čteme tyto výsledky:
„Our teacher was a very experienced
man, with much knowledge from a lot of
business areas. He taught us how to
apply knowledge gained in the school to
the real life, with very good sense of
humour... thank you.“
Každý rok několik studentů využije

možnost absolvovat část MBA studia

přímo v Seattlu za české školné. Využít
lze i možnosti studovat poslední tři tri-
mestry na CityU v Seattlu a získat roční
pracovní povolení v USA.
Od ledna 2003 prošlo MBA progra-

mem na VŠFS 546 studentů, 415 studium
dokončilo. Diplom a titul MBA, který stu-
denti obdrží po úspěšném splnění všech
studijních podmínek, uděluje City Uni-
versity of Seattle a má platnost po celém
světě.

INZERCE

Program MBA oslavil v letošním akademickém roce 15 let, když
VŠFS loni na podzim přivítala 35. skupinu studentů.

DIPLOM TITUL MBA ZÍSKANÝ NA VYSOKÉ ŠKOLE
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ V PRAZE UDĚLUJE CITY
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