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MBA Insurance Broker
Master of Business Administration (MBA)
Profesní vzdělávací program ve specializaci MBA Insurance
Broker se zaměřuje nejen na oblasti managementu, ale
také na potřebné znalosti a dovednosti v oblasti pojišťovací
problematiky včetně prodejních dovedností obchodníka.
Program v této specializaci je určen pracovníkům
v pojišťovnách a u pojišťovacích makléřů, OSVČ podnikajícím
v pojišťovnictví, absolventům VŠ se zaměřením na
pojišťovnictví i dalším zájemcům, kteří si chtějí dále
zdokonalovat ve svých znalostech potřebných k rozvoji
svého oboru. Rovněž ho mohou využít odborníci, kteří se
chtějí této problematice věnovat.
Profesní vzdělávací program ve specializaci MBA Insurance
Broker je zaměřený na jednotlivé aktivity pojišťovacích
zprostředkovatelů, které řeší v reálných situacích. Během
studia se rovněž využívají aktivní metody jako případové studie,
didaktické hry, hraní rolí apod. Při prezenční výuce jsou možné
konzultace a rozbory konkrétních problémových situací z praxe
posluchačů.
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Management
Osobní rozvoj manažera
Strategický management
Projektový management
Právo v pojištovnictví
Pojištění majetku
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění vozidel
Pojištění jako služba
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Risk management
Management správy klienta
Likvidace pojistných událostí
Metodologie závěrečné práce
Závěrečné práce a obhajoba

Forma studia
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kombinovaná (e-learning + prezenční výuka)
on-line (e-learning + seminární práce)

Prezenční výuka
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Praha
Ostrava
Nový Jičín

Délka studia
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Jeden rok

Zahájení studia
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Říjen | Březen | Pro kolektivy možné i jiný termín

Kontakty
E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o.
Ing. Eva Gmentová, LLM.
+ 420 604 338 897 | gmentova@eg-egi.cz
British Institute of Management, s.r.o.
RNDr. Alena Olešáková, MBA
+420 727 982 601| a.olsakova@britishinstitute.cz

Další informace najdete na britishinstitute.cz/studium.
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