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BLANSKO REGIONÁLNÍM
CENTREM VZDùLANOSTI

„Rozvoj mezinárodní spoluprá-
ce je jednou z na‰ich hlavních
priorit”, fiíká PhDr. Ing. Mgr. Jan
Hrnãífi, MBA, fieditel blanenského
stfiediska Vysoké ‰koly meziná-
rodního podnikání.

Na co se chystáte v nejbliÏ‰í bu-
doucnosti? 

V leto‰ním roce máme za sebou jiÏ

tfietí promoce absolventÛ bakaláfiského
studia. V akademickém roce 2013/2014
opût nabízíme studium ve dvou tfiílet˘ch
bakaláfisk˘ch oborech a novû i ve dvou
navazujících magistersk˘ch studijních
programech. Jedná se o obory „Sociální
sluÏby a poradenství” a „ManaÏerská 
etika”. Dále spou‰tíme ve spolupráci
s prestiÏními evropsk˘mi vzdûlávacími
institucemi, manaÏerské postgraduální
studium v programu „Master of Business
Administration”. Délka tûchto kurzÛ je
jeden rok. Nutnou podmínkou k pfiijetí je
minimálnû bakaláfiské vysoko‰kolské
vzdûlání a odpovídající praxe. Po úspû‰-
ném ukonãení je absolventu udûlen pro-
fesní titul „MBA”, psan˘ za jménem. 

Pro koho jsou tyto programy urãeny?
Studijní programy jsou pfiedev‰ím ur-

ãeny manaÏerÛm obchodních spoleãností,
vedoucím pracovníkÛm státní správy ãi
pfiedstavitelÛm územní samosprávy, pfií-
padnû lidem, ktefií o tyto pozice usilují.
Studují u nás manaÏefii z rÛzn˘ch úrovní
managementu i starostové obcí a mûst.

Jak a kde probíhá v˘uka?
V̆ uka vzdûlávacích programÛ probí-

há v multimediálních posluchárnách
Blanenského vzdûlávacího centra a také
formou e-learningu. Pfiípadní zájemci
mohou i ãást svého studia absolvovat

v zahraniãí a zdokonalit si tím své jazy-
kové dovednosti. 

Nacházíme se v dobû hospodáfiské
krize, kdy fiada lidí i firem ‰etfií na vzdû-
lávání. Proã by nemûli ‰etfiit na mana-
Ïerském vzdûlávání? 

Z na‰ich i globálních zku‰eností jed-
noznaãnû vypl˘vá, Ïe investice do lid-
ského potenciálu je jedna z nejdÛleÏitûj-
‰ích investic pro firemní strategii. Jen je
nutné zvolit vhodnou formu a naãasová-

ní vzdûlávání, odpovídající aktuálním
i budoucím potfiebám v organizaci.

Kam se mohou obrátit pfiípadní zá-
jemci pro informace?

Potfiebné informace a kontakty jsou
k dispozici na na‰ich internetov˘ch strán-
kách www.studiumbk.cz, tel.: 511 119 303.

Pane Hrnãífii, dûkuji za rozhovor.
Renata Kuncová Polická.  
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PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnãífi, MBA. 


