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Mise PIBS 

 

Posláním PIBS je poskytovat vysoce kvalitní celoživotní vzdělávání, které se pro 

svoje studenty stane platformou pro možnosti zvyšování předmětových 

kompetencí společně s konkretizací využití teoretických znalostí při realizaci 

konkrétních projektů, řešení konkrétních praktických problémů přímo u svého 

zaměstnavatele.  

-           PIBS   nabízí studentům zdokonalení manažerských dovedností, 

které jim umožní efektivněji čelit výzvám dnešního rozkolísaného 

světa.  

- Úkolem PIBSu je nabídnout nejen dlouholetou zkušenost a 

vysokou kvalitu, ale hlavně také odpovědi na aktuální 

společenské výzvy promítnuté do každodenní rozhodovací praxe 

vedoucích pracovníků, a jejich schopnosti přizpůsobit se 

změnám. 

- Chceme přinést příležitost zdokonalit manažerské dovednosti 

současným i budoucím lídrům, profesionálům svého oboru, 

rovněž tak jednotlivcům, kteří se rozhodli pro započetí realizaci 

přechodu do jiného oboru či odvětví.  

- PIBS svým studentům při zpracovávání mnoha studijních 

projektů nabízí vzájemné partnerství studentů a vyučujících. 

Nabízí jim také možnosti zapojení se do řešení různých projektů 

v rámci odborné a vědecké práce školy. 

- PIBS v rámci kontinuity seberozvoje a vzdělávání umožňuje 

účast na různých konferencích a seminářích jak studentům, tak 

pedagogům. 

- PIBS nabízí zcela exkluzivně v rámci realizované výuky k využití 

zkušeností, znalostí, inspirace a vzájemného partnerství studentů 

a vyučujících 

- Zakládáme si na vysoké kvalitě a rozsahu studia, za kterou stojí 

dlouhodobá spolupráce akademické půdy s profesionály z 

různých oblastí, kteří vytváří špičkové studijní zázemí pro naše 

studenty napříč jejich sektorovému zaměření. 

- Supervizi dodržování kvality struktury a obsahové náplně 

výukových programů představuje pedagogický kolektiv PIBSu, 

složeného z odborníků - akademiků z mnoha vysokých škol, kteří 

jsou zároveň členy Akademické rady PIBSu (viz Příloha č. 

12_Akademická rada PIBS) a z kmenových pedagogů (viz 

příloha č. 14). Zkušení pedagogové z mnoha vysokých škol 

vytváří špičkové studijní zázemí pro naše studenty napříč jejich 

sektorovému zaměření. 



- Kvalitní a stabilní vlastní kmenové pedagogy (viz příloha č. 14) 

považuje PIBS jako naprostou prioritu pro zajištění vysokých 

standardů moderního studia,  

- PIBS studentům nabízí k využití praktické zkušenosti odborníků 

a manažerů, lídrů ve svých oborech, kteří jsou členové Rady 

expertů (viz příloha č. 13_Rada expertů) a kteří selektivně 

zapojují do výuky studijních programů. 

- Naším cílem je nabídnout koncept studia, jenž promítá teoretické 

problémy přímo do praxe. PIBS neustále a usilovně pracuje na 

tom, aby se řadil mezi nejprestižnější, prověřené MBA školy v 

České republice se specializací na profesní studijní programy 

MBA (Master of Business Administration), DBA (Doctor of 

Business Administration) a LL.M (Master of Laws).  

- Snažíme se poskytovat co nejkvalitnější vzdělávání, klást důraz 

na individuální přístup ke studentům a podporovat je tak, aby 

dosáhli vytyčených cílů.   

 

Mise PIBS je pravidelně revidována a diskutována s Akademickou radou PIBS 

a Radou expertů PIBS. Zejména jde o revizi obsahu programu a jeho soulad s 

měnícími se podmínkami v oblasti manažerského vzdělávání a vyvíjejícími se 

potřebami studentů. Revize probíhá nejméně 1x za akademický rok na 

pravidelném zasedání Akademické rady a rady expertů.  
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