
administrativa na University of New York in Prague.

o  více než 15 let poskytuje University of New York in Prague 
(UNYP) kvalitní obchodní vzdělání v  angličtině. Na bakalářské 
úrovni nabízí čtyřletý program ve spolupráci se State University 

of New York/ESC a tříletý evropský program specializovaný více na pří-

Oba programy poskytují plně „americký styl“ obchodního vzdělává-
ní, což zahrnuje třídy o  malé velikosti a  interaktivní metody výuky. 
Dnes dokonce i české státní univerzity začaly experimentovat s tako-
vým vzdělávacím přístupem, kde zavádějí menší anglické jazykové pro-
gramy v různých oborech ve snaze napodobit americké styly vzdělává-
ní, a nabídnout tak studium i zahraničním uchazečům. Bakalářské ob-
chodní programy UNYP jsou rovněž akreditovány českým minister-

Americký systém vysokoškolského vzdělávání má vlastnosti, díky 
nimž je odlišný v porovnání s univerzitní výukou, kterou nabízejí ostat-
ní rozvinuté země po celém světě. Americké orgány věnují značnou po-
zornost kritickému rozvoji myšlení studentů a kladou velký význam ob-
sahu studia na pochopení mezinárodních trhů a způsobů řízení, což má 

Jako uznání jsou programy na UNYP z katedry Obchodní administra-
tivy, jak evropské bakalářské, tak MBA, akreditovány Mezinárodním 
shromážděním kolegia pro obchodní vzdělávání (IACBE). IACBE je v USA 
profesionální akreditační orgán, jehož činnost zabezpečuje kvalitu pod-

Ti studenti, kteří se rozhodnou prozkoumat možnosti studia na 
UNYP, budou rozvíjet své silné stránky při získávání dat, kritické ana-
lýzy dat, kreativním myšlení, formulování, budou syntetizovat a řešit 
složité nestrukturované obchodní problémy prostřednictvím hodnotí-
cích důkazů. Kromě zdokonalování komunikačních dovedností v ang-
ličtině budou studenti rozvíjet dovednosti pro účinné provádění dohod-

University of New York in Prague bude i nadále poskytovat vynikající 
profesní příležitosti pro budoucí manažery firem působících v globální 
společnosti. Zlepšování studentů UNYP v průběhu studia je skutečně in-
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„Kvalitu vzdělávací instituce neurčuje její země-

pisná poloha, ale profesionální úroveň výuky 

a zkušený lektorský tým,“ říká PhDr. Ing. Mgr.  

Jan Hrnčíř, MBA, šéf blanenského vzdělávacího 

střediska.

D
nes již málokdo pochybuje o tom, že manažerské vzdělávání je 
pro úspěšné řízení organizace nezbytné. Naše vzdělávací insti-
tuce se terciárnímu a  postgraduálnímu vzdělávání věnuje již 

sedmým rokem. Na tomto poli spolupracujeme s největší evropskou sítí 
soukromých vysokých škol, International School of Management, 
a dalšími evropskými vzdělávacími institucemi. Výukové moduly pro-
bíhají v prostorách Blanenského vzdělávacího centra v Blansku. 

Všechny námi nabízené vzdělávací programy, jsou validovány ve 
Velké Británii certifikační autoritou International Education Society. 
Výuku zajišťují vysokoškolští pedagogové a vynikající odborníci teorie 
a praxe, jako např. předseda soudu nebo CEO nadnárodní společnosti. 
V letošním roce nabízíme i zvýhodněnou cenu studia, za školné zaplatí-
te pouze 59 000 Kč bez DPH!

V současnosti máme v nabídce tyto atraktivní vzdělávací programy:
! MBA - Etika v managementu
! MBA - Public relations a obchodní protokol
! LL.M. - Obchodněprávní vztahy
     MBA (LL.M) studium je určeno těm zájemcům, kteří si chtějí rozšířit 
své poznatky z oblasti manažerských, ekonomických a právních věd. Je 
to dvousemestrální studium pro absolventy vysokých škol všech stup-
ňů a je určeno zejména pracující veřejnosti.

Podmínkou pro přijetí ke studiu MBA (LL.M) programu je vysoko-
školské vzdělání, může být ovšem nahrazeno praxí v oboru. 

MBA je jednoleté studium rozvrženo do  dvou semestrů. Po  jeho 
úspěšném ukončení získá absolvent kurzu profesní titul Master of Bu-
siness Adninistration, ve zkratce MBA, psaný za jménem.

LL.M je jednoleté studium s  právnickým zaměřením, rozvržené 
do dvou semestrů. Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent kurzu 
profesní titul Master of Laws, ve zkratce LL.M, psaný za jménem.

Více informací na www.studiumbk.cz. ❚
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MBA ve službách obchodu, 
etiky a Public relations


