PRO:

POŘÁDÁ V PRAZE:

MBA Health Care Management
Master of Business Administration (MBA)
Master of Business Administration (MBA) je profesní
postgraduální studijní program zaměřený na získání a rozšíření
znalostí v oboru managementu. Absolventi tohoto programu
získají mezinárodní diplom (certifikát) a titul MBA (uváděný
za jménem), který je v manažerské praxi u nás i v zahraničí
velmi uznáván.
Profesní vzdělávací program ve specializaci MBA Health Care
Management je zaměřený na jednotlivé oblasti managementu
v různých typech zdravotnických zařízení.
Program je navržen speciálně pro zástupce středního a vyššího
managementu působící v prostředí zdravotnictví a zabývajících
se tvorbou strategie a hospodařením zdravotnických institucí ve
veřejném i soukromém sektoru. Do programu se mohou přihlásit
zájemci z jakýchkoliv zařízení zdravotnického či sociálního
zaměření. Je rovněž vhodný pro manažery lázeňských zařízení,
zdravotních pojišťoven, farmaceutických společností apod.
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Management
Osobní rozvoj manažera
Organizace a řízení ve zdravotnictví
Řízení lidských zdrojů
Ekonomika a financování zdravotní péče
Právo ve zdravotnictví
Marketingové komunikace
Kvalita zdravotní péče
Firemní kultura a komunikace
Pracovní právo
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Metodologie závěrečné práce
Závěrečná práce a její obhajoba

Forma studia
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kombinovaná (e-learning + prezenční výuka)
on-line (e-learning + seminární práce)

Prezenční výuka
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Praha
Ostrava
Nový Jičín

Délka studia
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Jeden rok

Zahájení studia
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Říjen | Březen | Průběžně

Kontakty
E.G.I.
Ing. Eva Gmentová, LLM.
+ 420 604 338 897 | gmentova@eg-egi.cz
British Institute od Management, s.r.o.
RNDr. Alena Olšáková, MBA
+420 727 982 601| a.olsakova@britishinstitute.cz

Další informace najdete na britishinstitute.cz/studium.
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