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Průběh studia
Student se vzdělává v našem snadno ovladatelném online vzdělávacím systému. Dle typu studia
(BBA, MBA, DBA nebo LLM) studenta čeká předem daný počet modulů. V každém modulu student
nalezne studijní materiály a závěrečný písemný online test. Po úspěšném nastudování studijních
materiálů a úspěšném absolvování testu bude studentovi zadána písemná práce zaměřená na
praktické využití k danému modulu. Po absolvování všech studijních modulů bude studentovi zadána
závěrečná práce. Po jejím vyhotovení a úspěšné obhajobě následuje udělení profesního titulu.
Délka studia
Dolní hranice délky studia není nijak omezená. Není pro nás důležité jestli budete studovat půl roku
nebo rok a půl. Student má na celkové zvládnutí studia 2 roky od podpisu smlouvy. Student se studiu
věnuje v čase pro něj vyhovujícím.
Diplomová práce
Pro získání diplomu opravňujícího užívání titulu BBA, MBA, DBA případně LLM je mimo úspěšného
absolvování všech studijních modulů, úspěšná obhajoba diplomové práce a kompletní doplacení ceny
studia. Každý student dostane na výběr z pěti témat. Po vyhotovení, student elektronicky zašle
diplomovou práci OBEI, následně bude celá práce ze strany OBEI důkladně prostudována a budou
vypracovány otázky k obhajobě, student OBEI na ty tyto otázky odpoví. Následně bude do 72 hodin
celková diplomová práce ohodnocena.
Diplom a titul
Student, který úspěšně projde všemi moduly daného kurzu úspěšně a zároveň úspěšně obhájí
závěrečnou diplomovou práci získá od OBEI diplom v českém a anglickém jazyce tento diplom
studenta opravňuje za svým jménem uvádět titul BBA, MBA, DBA případně LLM.
Hodnocení studia
Hodnocení testů, písemných prací i práce závěrečné je uskutečňováno dle této stupnice:
90 - 100%
- Absolvoval velmi výborně
60 - 89%
- Absolvoval
0 - 59%
- Neabsolvoval
Kontakt s lektory
Student má právo kdykoli vznést dotaz ke studiu našim lektorům. Kontakt s našimi lektory je možný
emailem. Lektoři standardně na dotazy odpovídají do 48 hodin, ve většině případů mnohem dřív. Na
dotazy, které se nebudou týkat studia nemusí být odpovězeno.
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