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Na slovenskih MB A-pro-
gramih več poudarka di-

gitalizaciji in nevrovsebi-
nam ter kreativnemu, ino-
vativnemurazmišljanju in

vodenju.

Študij MBA lahko pri nas opra-

vite na ljubljanski ekonomski
fakulteti (EF) in IEDC - Poslov-
ni šoli Bled. Na EF bodo letos

proučevali vodenje na podla-
gi nevroznanosti in kako učin-
kovito voditi k doseganju sku-

pnih ciljev. Kot pravijo na EF, se

uvrščajo med redke MBA-pro-

grame na svetu, ki bodo ude-
ležencem omogočili neposre-
den vpogled v delovanje mož-

ganov in njihov vpliv na vode-

nje z individualnimi meritvami
s pomočjo naglavnih elektrod,

prek katerih bodo merili misel-
nost, empatijo in vzdržnost.
Gre za zasledovanje najnovej-
ših svetovnih smernic, pravi-
jo. Letos bo tudi večji pouda-
rek na uporabi metode teorije
iger za učinkovitejše sprejema-
nje odločitev, kar je del svetov-

nih usmeritev na področju po-
slovnega izobraževanja.

Do boljšega vodenja

prek načel umetniškega

ustvarjanja

Na IEDC - Poslovni šoli Bled

dajejo poudarek programom
s področja digitalizacije, digi-
talnih strategij, vodenja po-
slovnih digitalnih transforma-

cij in novih načinov trženja.
Letos predstavljajo novi pro-

gram »Capitalizing on creati-

vity«, ki voditelje uči s pomoč-
jo umetnosti, ki navdihuje, šo-
kira in provocira. Program te-

melji na načelih umetniškega
ustvarjanja, ki gaje razvil Ro-

bert Austin in bo program tu-

di vodil, pojasnjujejo na IEDC.

Poslovno izobraževanje pot-

rebuje nove učne in inovativne

metode, menijo na IEDC, zato

so z Združenjem za razvoj ma-

nagementa v srednji in vzhodni

Evropi (CEEMAN) izdali poziv
za spremembe vglobalnem ra-

zvoju menedžmenta. »Manifest

nagovarja člane in podpornike
CEEMAN, da si pri oblikovanju
izobraževalnih programov pr i-

zadevajo ne le k odličnosti, am-

pak tudi relevantnosti tako pri
poučevanju menedžmenta kot
na področju raziskav,« pravijo
na IEDC.

Prihodnost: izobraževanje

po meri posameznikov
in podjetij

Poslovne šole se vse bolj pri-
lagajajo podjetjem na podro-
čju razvoja ključnih kadrov in

jim ponujajo programe po me-

ri. »Podjetja najbolj povprašu-
jejo po modularnih (dva- do tri-
dnevnih) programih, ki se osre-

dotočajo na voditeljstvo in vo-

diteljske kompetence,« pravijo
na IEDC. Opažajo tudi več pov-
praševanja po strateških delav-
nicah za najvišje vodilne kadre
in po posebnih delavnicah za

vodenje (digitalne) transfor-

macije. Poudarjajo, daje zara-

di nenehnih sprememb vse-

življenjsko učenje edini odgo-
vor, poslovno izobraževanje
pa se bo individualiziralo, na-

povedujejo.
Na EF načrtujejo več izobra-

ževanj za voditelje. Že lani so v

ponudbo uvrstili mini MBA za

talente - osemdnevni program,
ki vključuje posamezne ele-
mente MBA, udeleženci so na

koncu prejeli »dvojno akrediti-
ran certifikat«, cena programa
paje znašala 2.800 evrov (brez

DDV). Kot so povedali na EF, je
bilo zanimanje za mini MBA-

program veliko in ga bodo spet
izvedli. Ob tem pojasnjujejo,
da je to akademija za mlade

voditelje (Young Leaders Aca-

demy), ki v kratkem času učin-

kovito omogoči osnovni vpog-
led v menedžment in trende v

globalnem poslovnem okolju.
Poleg omenjenih pa letos načr-

tujejo še Akademijo vodenja, je-
seni pa dneve poslovne trans-

formacije. Na potrebe trga od-

govarjamo s krajšimi, eno- do
dvodnevnimi seminarji, sicer
pa se prilagajamo specifičnim
potrebam posameznega pod-
jetja, še pravijo na EF.
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