Štúdium MBA (Master of Business Administration)
v agrárnom obchode a podnikaní

Štúdium MBA (Master of Business Administration) v agrárnom obchode a podnikaní ponúka
praxou vyžadovaný a celosvetovo uznávaný spôsob, ako si vybudovať cestu k úspešnej kariére
v agrárnom odvetví a ďalších oblastiach hospodárstva.
Je realizované Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, ktorá sa radí k popredným
univerzitám ekonomického zamerania na Slovensku.
Štúdium MBA v agrárnom obchode a podnikaní je akreditované výborom medzinárodnej siete
spolupracujúcich univerzít AGRIMBA, pod záštitou univerzity vo Wageningene v Holandsku
a ICA, pričom obe inštitúcie sú celosvetovo uznávanými poskytovateľmi vzdelávacích
programov. Nielen uvedené inštitúcie, ale aj všetci partneri konzorcia patria k uznávaným
vzdelávacím inštitúciám, čo je zárukou odbornosti, profesionality a vysokej kvality
vzdelávania.
Nami ponúkaná forma celoživotného vzdelávania ponúka nielen získanie nových vedomostí a
zručností nevyhnutných pre prax, ale aj medzinárodné prostredie, prípadové štúdie a “Green
week“, pod vedením domácich i zahraničných lektorov v anglickom jazyku.
Štúdium MBA prebieha počas 4 semestrov a je ukončené po úspešnej obhajobe záverečnej
práce pred medzinárodnou komisiou. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent titul MBA,
ktorý je dnes už medzi manažérmi celosvetovým štandardom a zabezpečuje „odrazový most“
kariérneho, a to nielen v zahraničných a nadnárodných spoločnostiach, ale čoraz častejšie je
vyžadovaný aj úspešnými slovenskými spoločnosťami.
MBA štúdium je primárne určené manažérom, zástupcom súkromnej, štátnej a neziskovej
sféry, ale aj študentom, ktorí si chcú ešte viac rozšíriť svoje obzory, získať nové vedomosti
priamo aplikovateľné v praxi a v neposlednom rade sa zoznámiť s aktuálnymi trendami v
ekonomickej sfére.
Diplom a titul MBA udelený konzorciom univerzít AGRIMBA v rámci akreditovaného
študijného programu dokladuje, že jeho nositeľ disponuje rozšíreným vzdelaním zameraným
na prax nad rámec študijných osnov vysokej školy, je cieľavedomý a zároveň ochotný venovať
sa ďalšiemu vzdelávaniu a osobnému rastu, čo predstavuje nespochybniteľnú konkurenčnú
výhodu na trhu práce.
Výhody titulu MBA
Najväčšia výhoda titulu MBA pre svojho nositeľa predstavuje zvýšenú konkurencieschopnosť
na trhu práce a je dnes nesporným predpokladom pre vybudovanie si úspešnej kariéry v
podnikoch u nás i v zahraničí bez rozdielu na ich veľkostnú štruktúru. Titul MBA je v praxi
žiadaný väčšinou úspešných spoločností doma i v zahraničí, nakoľko je dlhodobo považovaný
za štandard vo vzdelaní väčšiny manažérov. Absolvent štúdia MBA v agrárnom obchode a
podnikaní je praxou vnímaný ako odborník s precíznymi znalosťami a skúsenosťami, ktoré
ovláda nielen teoreticky, ale vie ich aj efektívne využiť v samotnej praxi. Práve orientácia na

prax prináša študentom vysokú hodnotu a je kľúčom k zvyšovaniu profesijnej kvalifikácie.
Domáci a zahraniční lektori ako aj odborníci z praxe so študentami diskutujú o rôznych
aktuálnych problémoch a situáciách, pričom ich riešenia objasňujú a stavajú na konkrétnych
príkladoch z praxe . Štúdium sa tak nesie v podnetnej, príjemnej a priateľskej atmosfére.
Podmienky na prijatie
Podmienka na prijatie je vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni a aktívna
znalosť anglického jazyka.
Ako sa prihlásiť?
Prihláška a bližšie informácie sú k dispozícii na nasledovnom linku:
https://fem.uniag.sk/sk/application/

