
MBA štúdium



Medzinárodne uznávaný titul
Zvyšuje šance na kariérny posun
Workshopy vedú top leadership a marketingoví mentori
Získanie dôležitých marketingových a manažérskych zručností
Networking na získanie biznis a pracovných partnerov
Flexibilný a praktický spôsob vzdelávania

Prečo si zvoliť MBA štúdium?



Čo musíš splniť, aby si 
na MBA štúdium mohol nastúpiť?

Mať vysokoškolské 
vzdelanie 

min. 1. stupňa

Manažérsku prax 
minimálne 3 roky

 ALEBO



Obsah štúdia

16 celodňových prednášok
Praktické videomanuály
Zadania na zlepšenie si marketingových
zručností aj s feedbackom
Bonusové prednášky s expertmi z praxe

Zimný semester
Digitálny marketing

Letný semester
Manažment a leadership

12 praktických workshopov
Aktivity na rozvoj manažérskych 
a marketingových zručností
Množstvo pokročilých bonusových 
prednášok na rôzne témy
Vlastný projekt pod vedením mentora



Trvanie MBA štúdia:  od októbra 2023 do septembra 2024 
Forma štúdia: online (sobota, 9.30 do 17.00)

Priebeh

 Absolvovanie 
marketingových 

prednášok a úloh

1

Absolvovanie 
povinných MBA 

workshopov

2 3

Práca na 
projekte s 
mentorom 

Teoretická 
záverečná 

skúška 

4

Obhajoba 
projektu

5

Priebeh štúdia



Zimný semester – povinné predmety

07. október
Digitálny marketing
Marketingová stratégia I.

14. október
Budovanie brandu

21. október
Tvorba webu a e-shopu
User Experience

04. november
Google Analytics
Google Tag Manager

11. november
Grafický dizajn
Copywriting

Sociálne siete I.
Facebook, Instagram

25. november 02. december
SEO a vyhľadávače Youtube marketing

09. december

16. december
PPC kampane
Google reklamy

06. január
Facebook reklamy
Business Manager

13. január
Psychológia v marketingu
Spotrebiteľské správanie

20. január
Sociálne siete II.
LinkedIn, Influenceri, TikTok

27. január
Content marketing

10. február
Email marketing
Offline reklamu

17. február
Analýza dát
Marketingová stratégia II.

24. február
Kreatívne postupy  
Tvorba reklám



Letný semester – povinné predmety 

9. marec
Manažment
organizácie

13. apríl
Manažér ako facilitátor, 
mentor a kouč

18. máj
Spätná väzba 
ako nástroj rozvoja

16. marec
Rola manažéra 
a práca s individuálnymi 
rozdielmi

20. apríl
Marketingová 
stratégia

1. jún
Psychológia
v marketingu

23. marec
Projektový
manažment

4. máj
Komunikačné
zručnosti

8. jún
Rozhodovanie
a riadenie výkonu

6. apríl
Podnikateľská
stratégia

11. máj
Budovanie
brandu

15. jún
Medzinárodný
marketing

Účasť na 

live streame 

je povinná 



Content 
marketing

Tvorba webu 
a e-shopu

Po absolvovaní prednášok si vyberieš jednu z   9 špecializácií, 
v ktorej budeš pracovať na reálnom projekte

Grafický 
design

Sociálne 
siete

Marketingová 
analytika

PPC 
kampane SEO

Budovanie 
brandu

Marketingová 
stratégia

Špecializačné štúdium



Záverečná práca

Počas štúdia budeš pracovať na tvojom zvolenom projekte
Projekt budeš priebežne konzultovať s mentorom
Práca je v rozsahu 30-50 strán z ľubovoľnej témy z marketingu.
Termín odovzdania: koniec septembra
Obhajoba projektu pred komisiou: polovica októbra



Namakaný e-learning

Precvičuj si 
všetko na 

praktických 
úlohách

Konzultuj 
svoje otázky
s mentorom

Sleduj live 
alebo video 
zo záznamu

Moderný 
e-learning



MBA Univerzita 

Poskytovateľ vzdelania a diplomu:
Collegium Humanum – Varšavská univerzita manažmentu

Inštitúcia roka 
2020 v oblasti 
vzdelávania

www.humanum.pl

LICENCIA

https://humanum.pl/en
https://humanum.pl/pdf/apsley.pdf


Absolvovaním štúdia získavaš

Certifikát o absolvovaní 
polročného štúdia

Diplom o ukončení 
MBA štúdia 

Mr. Ing. JuraJ OndrIsek
born on 4 july 1990 in Bratislava (Slovak Republic)



MBA titul

Na akých pozíciách môžeš 
využiť tvoj MBA titul?

Digital Marketing Manager
Account Manager
Project Manager 
Marketing Director
Marketing Account Executive
Brand Manager
Product Manager

V akých firmách sa 
môžeš zamestnať?

Marketingové agentúry
E-commerce
IT firmy
Marketingové oddelenia firiem
V nadnárodných spoločnostiach
Vo svojej firme



Bonusy navyše

Web hosting na rok zadarmo 
Networking a teambuildingové akcie 
Zľavy na partnerské podujatia, prednášky a nástroje 
Celoživotný prístup k prednáškam
Bonusové prednášky a konzultácie 
Pravidelné tipy na štúdium



Digitálna Univerzita
Obchodná 560/39
81106 Bratislava
IČO: 53715993

studium@digitalnauniverzita.sk
+421 944 565 896

Organizátor

Partneri
Kontakt

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
zakladateľ a CEO Digitalnej Univerzity
pedagóg a vedecký pracovník na Fakulte
managementu Univerzity Komenského

Garant



Vypočuj si recenziu našej absolventky

Prečítaj si 
recenzie našich 

absolventov

GOOGLE 
RECENZIE

https://www.youtube.com/watch?v=INFuzOJT-o0&t=4s 
https://www.google.com/search?q=digit%C3%A1lne+univerzita&oq=digit%C3%A1lne+univerzita&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.2362j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x476c8fd784d238a7:0xaca7633da00f4f21,1
https://www.google.com/search?q=digit%C3%A1lne+univerzita&oq=digit%C3%A1lne+univerzita&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.2362j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x476c8fd784d238a7:0xaca7633da00f4f21,1


Recenzie absolventov

Prečítaj si 
recenzie od 
spokojných 
absolventov

LINKEDLN 
RECENZIE

https://www.google.com/search?q=digit%C3%A1lne+univerzita&oq=digit%C3%A1lne+univerzita&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.2362j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x476c8fd784d238a7:0xaca7633da00f4f21,1,,,   
https://www.linkedin.com/search/results/content/?keywords=digit%C3%A1lna%20univerzita&origin=SWITCH_SEARCH_VERTICAL&position=0&searchId=03dc04b3-8522-4bf1-8980-2234902f747e&sid=6S9


Kde pracujú naši absolventi



Prečo u nás študovať ? 

Máme 10-ročné skúsenosti so vzdelávaním v digitálnom marketingu.
Získali sme viacero prestížnych ocenení za našu prácu. Prednášať ti 
budú top spíkri, ktorí sú uznávaní experti z marketingových agentúr.  
S nami získaš komplexný prehľad v digitálnom marketingu. Obdržíš 
videonávody a domáce úlohy, vďaka čomu sa všetko naučíš aj 
prakticky. Ponúkame najprepracovanejší systém výučby, ktorý sme 
roky vylaďovali. Získaš až 230 hodín vzdelávania. Náš certifikát a MBA 
titul ti bude otvárať dvere na pohovoroch v tomto obore. Ak podnikáš, 
nadobudneš množstvo cenných zručností ako získavať viac zákazníkov. 
Máme ľudský prístup, pretože robíme to, čo nás baví 
a robíme to naplno.



Otvor v appke a 
nezabudni napísať 

svoje meno 

 Po prijatí platby na náš účet sa stávaš   študentom Digitálnej Univerzity.
V prípade, že ti štúdium uhrádza firma a chceš vystaviť faktúru, vyplň prosím 
na webe fakturačné údaje. Ak máš záujem uhradiť štúdium na splátky, viac 

informácií nájdeš v e-maili.

Úhrada za štúdium

Bankový účet: SK43 1100 0000 0029 4611 1472
Suma: 3 400 EUR
Variabilný symbol: Máš v e-maili
Správa pre príjemcu: Tu napíš svoje meno

Platbu 
pošli na



Nakopni svoj 
profesionálny rozvoj

Sleduj nás aj na sociálnych sieťach

www.digitalnauniverzita.sk

https://www.facebook.com/digitalnauniverzita 
https://www.instagram.com/digitalnauniverzita/
https://www.linkedin.com/school/digit%C3%A1lna-univerzita/
https://www.youtube.com/channel/UCeOthq8PjqoREeqnCSvtdzA
https://anchor.fm/digitlna-univerzita/episodes/Marketingov-digiTALKy-Bezpenos-na-internete-eq5oq1



