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Největší devizou našeho online studia je jeho
jistá volnost a flexibilita. Online studium

sestává ze dvou vzájemně propojených složek,
z nichž tou první je samostudium a druhou pak

online výuka a posléze průběžná, nejčastěji
elektronická komunikace s konzultanty a

lektory (pedagogové v rámci online studia se
často označují také jako tutoři, tedy něco jako

soukromí, domácí učitelé). Celé studium je totiž
postaveno především na principu tzv. 

e-learningu neboli studia uskutečňovaného
prostřednictvím počítače a internetu.

ONLINE STUDIUM



Prevence kriminality
Krizový management
Uniformované služby a veřejná bezpečnost
Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
Management vnitřní bezpečnosti
Kriminalistika a kriminologie

Licenciátské (Bakalářské) studijní programy 3 roky,
forma kombinovaná, online

Magisterské studijní programy, 2 roky, forma
kombinovaná, online

Specializace:

Školné: 26.000 Kč/ semestr

PSYCHOLOGIE

Klinická psychologie
Obecná psychologie
Sociální psychologie
Psychoterapie
Rodinná psychologie
Pedagogická psychologie
Forenzní psychologie
Psychologie pro bakaláře a magisterské programy

Magisterský studijní program, 5 let, forma online

Specializace:

Školné: 26.000 Kč/ semestr

PRÁVO

Obchodní právo
Mezinárodní právo

Magisterský studijní program, 5 let, forma online

Specializace:

Školné: 26.000 Kč/ semestr

PEDAGOGIKA

Pedagogika péče a podpory seniorů
Resocializace
Předškolní a učitelská pedagogika (5 let)

Licenciátské (Bakalářské) studijní programy 3 roky,
forma kombinovaná, online

Magisterské studijní programy, 2 roky, 

Magisterský studijní program, 5 let, forma online

Specializace:

Školné: 26.000 Kč/ semestr

Postgraduální studium na naší univerzitě má základ
ve výuce předmětů odborníky v daném oboru své

odbornosti.

Obrovskou výhodou studia na naší univerzitě
je také možnost výběru z konkrétních studijních
oborů a specializací, které vyučujeme v češtině,

slovenštině, angličtině a ruštině.

Další prioritou studia na naší univerzitě je získat
výhodu nad svými kolegy nebo případně

konkurenčními uchazeči o zaměstnání, kteří mají
pouze bakalářský titul.

Při studiu na naší Univerzitě se setkáte a budete se
učit od našich lektorů, kteří mají bohaté praktické

zkušenosti.

Studium na naší univerzitě je plně online a lze jej
tedy absolvovat odkudkoli. Odpadají tak velmi
drahé a náročné náklady na cestu a ubytování.

Komunikace s lektory kurzů, spolužáky a studijním
oddělením je také online.

www.eume.university

VÝHODY STUDIA

VNITŘNÍ BEZPEČNOST
POSTGRADUÁLNÍ (CELOŽIVOTNÍ)

VZDĚLÁVÁNÍ

Studovat online lze nejen v bakalářských
a magisterských programech, ale i v doktorských.
Protože jejich náplň i náročnost jsou srovnatelné

s jejich případnou prezenční či kombinovanou
formou, je i naše online verze klasicky zakončena

získáním diplomu a titulu.

Investice do vzdělání je obrovská komodita,
která Vás předurčuje stát se tím nejlepším.

Chcete být zkušeným specialistou
a odborníkem? Pak studujte u nás!

Studiem na Univerzitě vnitřní bezpečnosti
investujete do vlastního úspěchu a stanete se

úspěšným odborníkem v námi nabízených
specializacích.

Univerzita vnitřní bezpečnosti v Lodži poskytuje
odborné znalosti a praktické dovednosti a díky

vzdělávání založenému na odborných
znalostech mají absolventi univerzity takové

odborné kompetence, které zvyšují jejich atraktivitu
na trhu práce.

STUDUJ U NÁS


