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Nabídka profesního vzdělávání MSC-Pro na OEAEP
MSc je postgraduální profesní vzdělávací program nabízený univerzitami po celém světě, ve velké
většině ve standardní formě pro vybrané oblasti, například MSc-Pro v Praktickém managementu.
MSc-Pro znamená zkratku uděleného titulu – Master of Science Professional. Je to profesní
manažersky a prakticky orientované vzdělání, které v České republice nenahrazuje magisterské
vzdělání.
Studijní program MSc-Pro Vám umožní vzdělávat se moderní formou s individuálním přístupem,
konzultovat s odborníky a navazovat nové kontakty v oblasti blízké profesní praxi. Získané znalosti
a dovednosti si zafixujete celoživotně – sami se naučíte nejlepšímu řešení a postupu. Praktický
management znamená aplikaci vědomostí přímo do praxe – cílem studia je řešení konkrétního
procesu. Správnost řešení a postupů si ověříte individuálními konzultacemi. Konkrétní znalosti a
dovednosti prezentujete jako návrh implementace konkrétního řešení business/HR/komunikačního
procesu z praxe, osvědčený recept na řízení v praxi.
Cílem studia v programu MSc-Pro nabízeném OEAEP je napsat a obhájit závěrečnou práci
obsahující analýzu konkrétního procesu (business/HR/komunikačního), s návrhem konkrétních
řešení a postupu implementace.
Studium MSc-Pro nabízí standardní dobu v délce 1 rok, intenzivní studium v délce 6 měsíců i
samostatné získání atestace v nabízených specializací: Strategické řízení a plánování, Operativní
řízení a plánování, Human resources, Public relations, marketing a reklama. Obvyklou podmínkou
je minimálně bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání, resp. DiS. Ale vzhledem na praktické
nasměrování programu může být podmínka vzdělání vyřešena individuálně podle dosaženého
manažerského vzdělání (BBA, MBA) a praxe na manažerských pozicích.
Program Msc-Pro si můžete částečně sestavit sami, přesně dle svých konkrétních potřeb.
Např.:
• Management bezpečnostních složek
• Vzdělávání bezpečnostních složek
• Management ve zdravotnictví a farmacii
a v mnoha dalších modulech.
Studium na OEAEP dále umožňuje studium v bakalářských, magistreských, doktorských stupních
včetně rigorozního řízení.
Studium na OEAEP je zaměřeno na uchazeče vyžadující individuální přístup ve studiu.
Více informací získáte na tel.: 603-841-001 nebo emailu meivs@oeaep.cz

