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CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS !

EXOTIKA – slevy až 20%, děti až 0 Kč!
HORY – výběr pobytů autem / busem

zkráceně i se stravou

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!

BLANENSKÉ VZDùLÁVACÍ
CENTRUM BODUJE

„Kvalitu vzdûlávací instituce neurãuje
její zemûpisná poloha, ale profesionální
úroveÀ v˘uky a zku‰en˘ lektorsk˘ t˘m”,
fiíká PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnãífi, MBA,
LL.M., vysoko‰kolsk˘ pedagog a vedou-
cí blanenského vzdûlávacího stfiediska.
(Informaãní a konzultaãní stfiedisko
V·MP ISM Slovakia.) Jan Hrnãífi odpo-
vûdûl na nûkolik otázek:

Co je u Vás nového a na co se chystá-
te v nejbliÏ‰í budoucnosti? 

V leto‰ním roce máme za sebou první
promoce absolventÛ magisterského studia.
V akademickém roce 2014/2015 opût na-
bízíme studium ve dvou tfiílet˘ch bakaláfi-
sk˘ch oborech a na nû navazujících dvou-
let˘ch magistersk˘ch studijních progra-
mech. Jedná se o obory „Sociální sluÏby
a poradenství” a „Hospodáfiská a podnika-
telská etika”. Na‰e vzdûlávací instituce se
terciárnímu a postgraduálnímu vzdûlávání
vûnuje jiÏ sedm˘m rokem. Na tomto poli
spolupracujeme s nejvût‰í evropskou sítí
soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol, International
School of Management a dal‰ími ãesk˘mi
i zahraniãními vzdûlávacími institucemi.
Úspû‰nû jsme pro‰li evaluaãním procesem
a získali pro v‰echny na‰e manaÏerské
programy, akreditaci od prestiÏní britské
certifikaãní autority IES.

Pro koho jsou tyto manaÏerské pro-
gramy urãeny?

Studují u nás manaÏefii z rÛzn˘ch úrov-
ní managementu i starostové obcí a mûst.
Pro firmy a organizace jsme schopni rea-
lizovat studijní programy na míru tak, aby
pfiesnû splnily poÏadavky na vzdûlávání
jejich manaÏerÛ a dal‰ích pracovníkÛ.

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

v multimediálních posluchárnách Blanen-

ského vzdûlávacího centra a také formou
e-learningu. Pfiípadní zájemci mohou i ãást
svého studia absolvovat v zahraniãí a zdo-
konalit si tím své jazykové dovednosti. 

Odkud k Vám posluchaãi dojíÏdûjí? 
V˘znam Blanenského vzdûlávacího

centra jiÏ dávno pfiesáhl hranice regionu.
Máme posluchaãe doslova z celé repub-
liky. Spolupracujeme i s univerzitami na
specializaãních manaÏersk˘ch vzdûlá-
vacích programech pro jejich vûdecké
pracovníky. Realizujeme vzdûlávací

programy pro pfiedstavenstva firem a ve-
dení organizací po celé âR apod. 

Kam se mohou obrátit pfiípadní zá-
jemci pro informace?

Kompletní nabídku na‰ich vzdûláva-
cích programÛ, naleznou pfiípadní zá-
jemci na na‰ich internetov˘ch stránkách
www.studiumbk.cz.

Pane Hrnãífii, dûkuji za informace.
Renata Kuncová Polická

Foto: archiv ‰koly

Promoce 2014.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnãífi, MBA. 
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