VZDELÁVACÍ PROJEKT
Združenia miest a obcí Slovenska a Central European Education Institute
s.r.o. k zvyšovaniu profesionálnej a osobnostnej vzdelanosti v nadväznosti
na podpísané memorandum o spolupráci

AKREDITOVANÉ Š TÚDIUM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
v spolupráci so zahraničnými univerzitami a inštitúciami so zameraním na oblasť
samosprávy a štátnej administratívy ukončené medzinárodne uznávaným titulom
MBA

Š TUDIJNÝ PROGRAM
určený primátorom, starostom, poslancom, vedúcim funkcionárom a pracovníkom
miestnej samosprávy, vyšších územným celkov a štátnej správy
orientovaný na riešenie reálnych každodenných potrieb samosprávy a štátnej
správy prostredníctvom lektorov s teoretickými základmi a bohatými praktickými
skúsenosťami
využíva princíp riešenia osobnej zákazky a riešenia konkrétneho problému, či
projektu s návrhom riešenia pre implementáciu do praxe a jeho zovšeobecnenia

LEKTORI
Odborníci z akademickej sféry, odborníci s praktickými skúsenosťami z výkonu
samosprávy a štátnej správy v rámci širokého spektra činnosti.

Podpis memoranda o spolupráci
medzi ZMOS a CEEI

ABSOLVENT PROFESNÉHO Š TUDIJNÉHO PROGRAMU MBA
je schopný identifikovať a efektívne riešiť svoje manažérske a riadiace potreby,
organizáciu pracovného tímu a prostredia, či organizácie v ktorej pôsobí
získa informácie o aktuálnych a moderných trendoch v oblasti miestnej
samosprávy a štátnej správy, ako aj o vzájomných vzťahoch, kompetenciách,
právomociach, koordinácii a súčinnosti,
má možnosť absolvovať unikátny sebarozvojový výcvik Psychológia úspechu
riešenia krízy z pohľadu manažéra samosprávy/štátnej správy zameraný
na zvládnutie kompetentného jednania a rozhodovania nielen v bežných,
ale i v neštandardných a krízových situáciách.

Š TUDIJNÝ PLÁN
Politologické vymedzenie základov štátnej správy a samosprávy
Ústavné základy a právna úprava miestnej samosprávy, územnej samosprávy
a štátnej správy
Právomoci, prenesené a originálne kompetencie v samospráve a štátnej správe
v jednotlivých oblastiach
Rozpočet a ekonomické aspekty činnosti miest a obcí
Dotácie, granty, finančné mechanizmy, programy a projekty vo verejnej správe
Zadávanie zákaziek a verejné obstarávanie vo verejnej správe
Manažment organizácie, metódy riadenia, krízové riadenie a riešenie kritických
situácií
Vzťahy s verejnosťou, médiami, verejná prezentácia, marketing obce/mesta
a organizácie
Profesionálne vedenie a príprava rokovaní, zásady zásady spoločenskej etikety
a komunikácie
Spolupráca verejnej správy s profesnými združeniami a organizáciami
Aktuálne národné a medzinárodné trendy rozvoja miestnej samosprávy
a štátnej správy
Sebarozvojový výcvik - Psychológia úspechu riešenia krízy z pohľadu manažéra
samosprávy/štátnej správy
Problematika inteligentných miest v modernej samospráve
Cezhraničná spolupráca miest a obcí
Úverovanie a financovanie miest a obcí
Mentálny koučing manažéra
Európske štrukturálne a investičné fondy

Slávnostné otvorenie prvého kurzu
26. júna 2021

D ĹŽ KA Š TÚDIA
10 mesiacov - 2 semestre

ORGANIZÁCIA Š TÚDIA
4 víkendové sústredenia

VÝU Č BA
v piatok cca 13:00 do 17:30, tiež v sobotu a nedeľu cca od 8:00 do 18:30

SPÔSOB UKON Č ENIA
Obhajoba dizertačnej práce

CENA

4. 200,- EUR
pre členov ZMOS 3. 600,- EUR
(možnosť platby v dvoch splátkach po 1. 800,- EUR)

PODMIENKY PRIJATIA
minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa - Bc.

KONTAKTNÁ ADRESA PRE ZÁUJEMCOV
studium@zmos.sk

Rokovanie o spolupráci
medzi ZMOS a CEEI

Central European Education Institute s.r.o.
Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
www.education-institute.eu
info@vip-vs.sk
+421 917 234 560
02 / 54 79 20 73

