
Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí 
v České republice od roku 1998. Hlavním 

posláním CAMBAS je zajišťovat, udržovat a dále 
rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České 
republice. CAMBAS je členem mezinárodní 

asociace EQUAL, která sdružuje národní 
asociace a akreditační agentury působící 

v oblasti manažerských studijních programů.

ČLENSTVÍ V CAMBAS
Členy CAMBAS jsou veřejné vysoké školy i soukromé vzdě-
lávací instituce, které nabízejí akreditované programy MBA  
a/nebo DBA. Od roku 2016 otevřel CAMBAS možnost členství 
i neakreditovaným subjektům, a to nejen vzdělávacím insti-
tucím, ale například i zaměstnavatelům absolventů nebo pro-
fesním svazům. CAMBAS je dnes nejen akreditační institucí 
pro programy MBA, ale také odbornou diskuzní platformou, 
jejímž cílem je přispět ke zvýšení kvality programů celoži-
votního vzdělávání a kultivaci prostředí na trhu MBA v České 
republice.

AKREDITACE CAMBAS
Proces akreditačního řízení je dán Akreditačním řádem. Akre-
ditační kritéria CAMBAS vycházejí z mezinárodně uznávaných 
standardů EQUAL. Členy akreditační komise jmenuje před-
sednictvo CAMBAS. AK posuzuje žádosti na základě Kritérií 
akreditace programů MBA. Komise hodnotí odbornou úroveň 
výukových programů, učitelů a  přijímacích zkoušek, učeb-
ní prostředí, studijní materiály i  uplatnění absolventů MBA 
v  praxi a  jejich kariérní postup. Podkladem pro posouzení 
žádosti je Akreditační zpráva zpracovaná a předložená ucha-
zečem a místní šetření v rozsahu vymezeném předsedou AK. 
Výsledek posouzení s  jasným stanoviskem, zda doporučit 
program MBA k akreditaci, a s příslušnými argumenty zpra-
covává komise ve formě zprávy, kterou předkládá předsed-
nictvu asociace.
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VÝZNAM AKREDITACE CAMBAS
Akreditace studijního programu CAMBAS je pro zájemce 
o studium MBA zárukou kvality při rozhodování, kterou školu 
a který program MBA si vybrat. Pro zaměstnavatele je záru-
kou toho, že absolvent vystudoval náročný studijní program 
MBA, který obsahově odpovídá mezinárodním standardům.

PROGRAMY MBA  
AKREDITOVANÉ CAMBAS (2017)
• Brno International Business School – BIBS

• Czech Management Institute, Praha – CMI

• Prague International Business School – PIBS

• ŠKODA AUTO Vysoká škola – ŠAVŠ

• University of New York in Prague – UNYP

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
Ekonomická fakulta

• Vysoká škola ekonomická v Praze, International 
School of Business and Management – ISBM

• Vysoká škola ekonomická v Praze, Francouzsko-
český institut řízení – IFTG

• Vysoká škola finanční a správní – VŠFS

• Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
podnikatelská

 


