MBAce in Security Management
Vzdělávací program Master of Business Administration Certiﬁed Executive (MBAce)
pro bezpečnostní management

Rozvineme Vaše schopnosti…
Jedinečný vzdělávací program MBAce in Security Management je určen podnikatelům, manažerům, vlastníkům a členům
statutárních orgánů obchodních společností a vedoucím pracovníkům subjektů neziskového i veřejného sektoru.
Program je určen osobám odpovědným za řízení bezpečnostních rizik i všem zájemcům o tuto aktuální problematiku.
V našem programu se seznámíte s problematikou strategického řízení organizace, problematikou bezpečnostního
managementu, získáte kompetence v oblasti řízení rizik. Vysvětlíme Vám problematiku analýzy důležitých
faktorů, naučíte se formulovat bezpečnostní strategie a tyto následně implementovat. Prostřednictvím přednášek,
moderovaných diskusí a praktických seminářů získáte přehled o nových technologiích a postupech bezpečnostního
managementu, souvisejících aspektech ﬁnanční a právní povahy, roli informačních technologií. Na praktických
příkladech se naučíte řešit krizové situace i plánovat dlouhodobé projekty bezpečnostního charakteru.

Absolvováním vzdělávacího programu
MBAce získáte
› nový pohled na strategické řízení bezpečnosti
Vašich aktivit,
› výbornou orientaci v problematice
bezpečnostního managementu,

Vzdělávací program MBAce je založen na akreditaci a principech dle ETRF
vzdělávacího standardu. Vysokou kvalitu výuky a důraz na praktickou
aplikaci poznatků zajišťuje špičkový lektorský tým složený z odborníků
na problematiku bezpečnostního managementu s dlouholetou praxí,
jak v soukromém tak veřejném sektoru.

› profesní titul MBAce a certiﬁkát absolventa
programu celoživotního vzdělávání,
› členství v organizaci ASIS International,

Jak probíhá výuka

Vaše studijní podmínky

› výuka programu je rozdělena do předem pevně
stanovených víkendových bloků s tím, že celková
doba přímé výuky nepřekročí 18 měsíců,

› osobní přístup ze strany realizačního týmu,

› důležité profesní kontakty.

S kým budete studovat
› s podnikateli, manažery, vlastníky a členy
statutárních orgánů obchodních společností,
vedoucími pracovníky subjektů neziskového
i veřejného sektoru a dalšími zájemci o problematiku
bezpečnostního managementu
› s motivovanými, perspektivními a obvykle velmi
úspěšnými osobnostmi.

› součástí výuky jsou dynamické a prakticky zaměřené
přednášky a samostatné řešení vybraných problémů
pod vedením lektorů a dalších odborníků,
› samozřejmostí je řešení reálných případových studií
a modelových situací,
› k dispozici máte osobní i elektronické konzultace,
› výuka je podpořena dokumentací, odbornou
literaturou včetně e-learningové podpory a přístupem
k moderním technologiím.

› služby studijního oddělení a odborných konzultantů,
› prostor pro řešení individuálních témat Vaší praxe,
› studijní dokumentace ke všem okruhům,
› on-line studijní agenda komunitního charakteru,
› bezplatné stravování a technický servis
v průběhu výuky,
› výhody universitního prostředí.

Proč studovat MBAce in Security
Management
Získáte dostatek kompetencí v oblasti strategického
řízení organizace a výbornou orientaci v problematice
bezpečnostního managementu. Získáte kompetence
v oblasti identiﬁkace bezpečnostních rizik, naučíte se
analyzovat prostředí i vlastní organizaci, budete schopni
formulovat a prosazovat konkrétní strategické kroky.
Výuka našeho programu je zajištěna vyváženým týmem
akademických pracovníků a odborníků z praxe. Získáte
tak nejenom odborný nadhled, ale rovněž přístup
k reálným situacím.
Setkáte se s technologickými novinkami a moderními
postupy využívanými v oblasti bezpečnostního
managementu, vyzkoušíte si mnohé z toho, o čem se
pouze hovoří.
Získáte nové odborné kontakty a prostor pro diskusi
vašich otázek nejen v průběhu studia, ale i po jeho
ukončení. Posluchači programu získávají členství
v mezinárodní asociaci ASIS International.

Moduly vzdělávacího programu MBAce
Etapa 1: Bezpečnostní management organizace

Název programu:
Úvod do studia

0,5 dne

Organizace a organizační chování

1,5 dne

Typický průběh výuky v modulu

1 den

Statut programu:

Úvod do bezpečnostního managementu

3 dny

program celoživotního vzdělávání prováděný dle ETRF
vzdělávacího standardu a pod dohledem akreditační
autority při European Training and Reseach Fund SE

Etapa 2: Nástroje bezpečnostního
managementu organizace

Poskytovatel:

Průmyslová špionáž

2 dny

Bezpečnostní aspekty lidských zdrojů

2 dny

Ochrana osob a majetku

2 dny

Bezpečnost a rizika IS/IT systémů

2 dny

Řízení rizik podvodných jednání

2 dny

Provozní udržitelnost a krizový
management

2 dny

Obchodní a konkurenční zpravodajství

1 den

Odborný partner:
ASIS International
Délka vzdělávání:
1,5 roku přímé výuky a následně cca půl roku
na zpracování a obhajobu závěrečné práce programu

Právní aspekty bezpečnostní politiky
a standardizace

1 den

výuka o víkendech dle pevně, na začátku výuky
stanoveného harmonogramu

Realizační cyklus bezpečnostní politiky

2 dny

Přihlášky a termíny zahájení:

Moderní trendy v řízení bezpečnosti

1 den

bližší informace u Vašeho poradce pro vzdělávání
(kontakt uveden na poslední straně)
nebo na www.VUBS.cz

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

Podmínky pro přijetí:

Samostatný projekt

1 den

› individuální konzultace s lektory,

Metody a techniky výzkumu
a seminář k závěrečné práci programu

2 dny

› klasiﬁkace závěrečné práce modulu lektory.

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie s.r.o.

Termíny výuky:

› základní přednášky a semináře,

› zpracování závěrečné práce modulu,

MBAce in Security Management

Role manažera v organizaci

Etapa 3: Bezpečnostní politika v praxi
Váš zájem o studium našeho programu je pro nás
závazkem. Závazkem vytvořit co nejlepší odborné
a technické zázemí pro rozvoj Vašich znalostí
a schopností.

Informace o vzdělávacím
programu MBAce

vysokoškolské vzdělání, příp. středoškolské
s dostatečnou praxí
Cena:
210.000 Kč bez DPH

Vzdělávací ústav
pro bezpečnostní strategie

Akademický garant
vzdělávacího programu

Fakulta ekonomicko-správní vznikla v roce 1991.
Je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice.
Nabízí prezenční i kombinované studium v celkem
dvaceti bakalářských, magisterských nebo doktorských
oborech. Problematice bezpečnosti se věnují bakalářské
studijní obory Informační a bezpečnostní systémy,
Management ochrany podniku a společnosti a obor
v navazujícím magisterském studiu Regionální rozvoj –
Bezpečnost regionů. MBAce in Security Management
je na Fakultě ekonomicko-správní realizován jako
program celoživotního vzděláváni.

Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie s.r.o.
(dále VUBS) je expertní organizací poskytující širokou
škálu vzdělávacích programů a kurzů se zaměřením
na bezpečnost ﬁrem a institucí veřejné správy. Cílem
společnosti VUBS je profesionální podpora zvyšování
konkurenceschopnosti organizací cestou odpovídající
ochrany citlivých informací, znalostí a klíčových
pracovníků.

doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
Od roku 1996 vysokoškolský učitel
na Ústavu systémového inženýrství
a informatiky FES. Zabývá se
problematikou Business Intelligence,
data mining, konkurenčním zpravodajstvím
a projektovým managementem.

European Training
and Research Fund SE
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.

Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie s.r.o.
Lidická 1879/48 | 602 00 Brno
telefon: 724 033 663 | e-mail: mba@vubs.cz

Odborný garant vzdělávacího programu
ASIS International
ASIS International je přední mezinárodní asociací
bezpečnostních profesionálů založená v roce
1955 a sdružující více než 38 000 členů po celém
světě. Základní vizí sdružení je celosvětový rozvoj
bezpečnostního managementu. Cílem české pobočky
ASIS International je přispět společné vizi podporou
profesionálů z ČR a z tohoto důvodu se stala partnerem
vzdělávacího programu.

www.vubs.cz

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Studentská 84 | 532 10 Pardubice
telefon: 466 036 454 | e-mail: ipc.fes@ucpe.cz

Ing. Milan Marek, MBA
Věnuje se poradenství a lektorské
činnosti v oblasti bezpečnostních
technologií a krizového řízení.
Je členem výzkumného týmu Střediska
bezpečnostní politiky CESES Univerzity Karlovy.

Váš poradce pro vzdělávání:

www.upce.cz/fes
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Fakulta ekonomicko-správní,
Univerzita Pardubice

