MBAce in Management for Competitiveness
Vzdělávací program Master of Business Administration Czech Executive
v řízení pro konkurenceschopnost

Rozvineme vaše schopnosti…
Jedinečný vzdělávací program Master of Business Administration Czech Executive (MBAce) in Management
for Competitiveness je určen manažerům a vlastníkům soukromých společností, nadnárodních holdingů
i osobám řídícím instituce veřejného sektoru.
Naučíte se řídit organizaci v oblastech ﬁnancí, výroby, lidských zdrojů, informačních technologií
i strategických kompetencí. Ukážeme vám, jak nahlížet na pozici organizace s ohledem na úroveň
konkurenčního prostředí. Uvědomíte si také příležitosti pro svou vlastní kariéru.
Vzdělávací program MBAce vám pomůže efektivně využít váš potenciál.

Po absolvování programu MBAce získáte

Ručíme za kvalitu vzdělávání

› nový pohled na řízení,

Vzdělávací program MBAce je založen na akreditaci a principech dle ETRF vzdělávacího standardu.
Vysokou kvalitu výuky zajišťuje špičkový lektorský tým a také důsledné propojování teorie
a praxe. Výuka probíhá o víkendech ve společnosti posluchačů obdobné motivace a zaměření.

› lepší příležitosti při uplatnění na trhu práce,
› mnoho cenných kontaktů,
› titul MBAce.

Kdo budou vaši spolužáci

Jak probíhá výuka

Jaké vám vytvoříme podmínky

› zajímavé osobnosti s touhou zvýšit svou kvaliﬁkaci,

› vzdělávací proces je koncipován projektově,
tj. vzděláváte se na praktických příkladech ze svého
podnikání či pracovní pozice,

› obdržíte zdarma základní českou studijní literaturu,

› manažeři z různých oborů soukromého i veřejného
sektoru, podnikatelé a vlastníci obchodních
společností,
› lidé s vysokoškolským, případně středoškolským
vzděláním s dostatečně dlouhou řídící praxí.

› přednášky i základní literatura jsou v češtině,
› vzděláváte se průběžně během 1,5 roku až 2 let,
výuka probíhá o víkendech,
› když si nevíte rady, konzultujete s lektory osobně
nebo elektronicky,
› výuka v moderních výukových prostorách zejména
v Brně a v Praze, popř. po dohodě přímo ve vaší
organizaci.

› zajistíme vám bezplatné stravování během výuky,
› informace o svém vzdělávacím programu, jeho
organizaci, pravidlech a přístup k dokumentaci
získáte on-line přes uzavřený intranet.

Proč Centrum akademických
a vzdělávacích služeb?

Moduly vzdělávacího
programu MBAce

Informace o vzdělávacím
programu MBAce

Centrum akademických a vzdělávacích služeb
zaručuje profesionální přípravu manažerů v oblasti
řízení společností a institucí v podmínkách vysokého
konkurenčního prostředí. Naši lektoři jsou uznávanými
odborníky v oboru strategického managementu,
lidských zdrojů, ﬁnancí, informačních a komunikačních
technologií a dalších.

Etapa 1: Úvod a obecná problematika
řízení organizace

Název programu:

Úvodní seminář

MBAce in Management for Competitiveness
0,5 dne

Organizační chování a management

2 dny

Manažerské kompetence a role manažera
v organizaci

2 dny

Okolí organizace

2 dny

Akreditováno:
Akreditační autoritou při European Training
and Reseach Fund SE dle ETRF vzdělávacího standardu
Udělovaný titul:
MBAce (příp. MBA) – Master of Business Administration
Czech Executive

Etapa 2: Problematika klíčových
funkčních oblastí řízení

Délka vzdělávání:

Finanční řízení

1 + 2 dny

Řízení lidských zdrojů

1 + 2 dny

1,5–2 roky

Typický průběh výuky v modulu

Řízení informací a informačních
technologií

1 + 2 dny

Termíny výuky:

› přímá výuka,
úvodní blok u vybraných modulů
(volitelný podle míry znalosti a uvážení posluchačů),
standardní výukové bloky,

Právo a právní prostředí

1 + 2 dny

Výuka o víkendech dle pevně na začátku výuky
stanoveného harmonogramu

› individuální konzultace s lektorem,

Etapa 3: Sumarizující a rozšiřující etapa
zaměřená na osobní kreativitu posluchače

Přihlášky:

Budování trhu a rozvoj obch. prostředí

1,5 dne

› zpracování závěrečné práce modulu,

Řízení strategických změn v organizaci

1,5 dne

› klasiﬁkace závěrečné práce modulu lektorem.

Moderní trendy řízení organizací

1 den

U vašeho poradce pro vzdělávání
(kontakt na poslední straně) nebo na www.cavs.cz
Termíny zahájení:
Dle aktuální nabídky (bližší informace u vašeho poradce
pro vzdělávání nebo na www.cavs.cz)

Etapa 4: Závěrečná etapa ukončená
závěrečnou prací programu a její obhajobou

Podmínky pro přijetí:

Samostatný projekt

1 den

Metody a techniky výzkumu
a seminář k závěrečné práci programu

2 dny

Vysokoškolské vzdělání,
příp. středoškolské s dostatečnou odbornou praxí
Cena:
210.000 Kč bez DPH,
zahrnuje veškeré náklady na vzdělávání
a administrativní poplatky

Centrum akademických
a vzdělávacích služeb

European Training and Research Fund SE (dále
ETRF) je evropskou společností, mezi jejíž cíle patří
mj. organizovat a zastřešovat činnost Akreditační
autority při ETRF a deﬁnovat ETRF vzdělávací
standard pro manažerské a odborné vzdělávání.

Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.
je akciová společnost založená v roce 2007 s cílem
poskytovat odborné a manažerské vzdělávání.

Garant vzdělávacího programu
Ing. Michal Polák, Dr.

Vzdělávací program MBAce in Management for
Competitiveness je akreditován akreditační autoritou
při ETRF.
Akreditační autorita při ETRF (dále AA) je kolektivní
odborný orgán sestávající z významných odborníků
z praxe a akademického světa. Členství v AA je
vyhrazeno fyzickým osobám, které mohou v rámci
činnosti AA vystupovat jako zástupci konkrétního
subjektu – obchodní společnosti, vysoké školy,
subjektu veřejné správy atd.

Společnost spolupracuje se špičkovými lektory
a má za sebou celou řadu úspěšných vzdělávacích
projektů pro subjekty z podnikatelské i tzv.
neziskové sféry. Společnost je také úspěšným
poskytovatelem vzdělávacích projektů
ﬁnancovaných veřejnými dotačními prostředky.

telefon: +420 603 263 746
e-mail: polak@cavs.cz

Váš poradce pro vzdělávání:

Společnost úzce spolupracuje s vysokými školami
a vědeckými pracovišti v ČR i zahraničí.

Další informace naleznete na www.etrf.cz

Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.
Lidická 1879/48 | 602 00 Brno

telefon: 731 904 616
e-mail: mba@cavs.cz

www.cavs.cz
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