Vabilo medijem
Slavnostna podelitev diplom
9. 12. 2016, ob 12.00
Hotel Golf, Bled

Nova generacija diplomantov doktorskega in MBA študija prihaja iz 12 držav,
častni doktor IEDC-Poslovne šole Bled bo prof. dr. Derek F. Abell

IEDC–Poslovna šola Bled bo v petek, 9. decembra, na slavnostni prireditvi v Hotelu Golf na
Bledu izročila diplome 45 udeležencem mednarodnega podiplomskega študija
managementa MBA iz skupno 12 držav. Razglašeni bodo tudi trije doktorji znanosti:
Barbara Smolnikar, NLB Vita; Jasna Jelinek, Velux, in Marko Majer, Mayer McCann. Ob tej
priložnosti bo Fakulteta za podiplomski študij managementa pri IEDC že devetič podelila
akademski naslov “častni doktor” (doctor honoris causa) izjemni osebnosti, ki je
pomembno prispevala k razvoju regije v poslovnem in voditeljskem pogledu. Častni
doktorat IEDC-Poslovne šole Bled bo prejel prof. Derek F. Abell, ki bo nagovoril več kot 300
poslovnih in mnenjskih voditeljev. Razglašen bo tudi 'profesor leta'.

V okviru slavnostne podelitve diplom bo Fakulteta za
podiplomski študij managementa pri IEDC-Poslovni šoli
Bled letos že devetič zapovrstjo podelila častni doktorski
naziv (Doctor Honoris Causa) za izjemne dosežke v razvoju
voditeljstva. Letošnji prejemnik je mednarodni strokovnjak
za strateški marketing, management in voditeljstvo ter
avtor študij primerov o voditeljstvu prof. dr. Derek Abell.
Prof. Abell je ustanovni predsednik in zaslužni profesor na
Evropski šoli za management in tehnologijo iz Nemčije
(ESMT, European School of Management and
Technology), nekdanji dekan poslovne šole IMEDE
(današnje poslovne šole IMD, Lausanne, Švica). Kot
predsednik akreditacijske komisije IQA (International
Quality Accreditation) pri mednarodnem združenje za
razvoj managementa v dinamičnih družbah CEEMAN si
prizadeva za kakovost in relevantnost managerskega
izobraževanja. Še posebej velike zasluge ima za
spodbujanje poslovnega izobraževanja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Prof. dr. Abell je
tudi prejemnik Častnega znaka svobode Republike Slovenije za zasluge pri usposabljanju in
izobraževanju slovenskih managerjev. V petek bo več kot 300 udeležencem predstavil
ključne izzive voditeljstva v prihodnosti.
V preteklih letih so častni doktorat IEDC-Poslovne šole Bled prejeli: prof. Jim Ellert, dr. Ichak
Adizes, dr. Erhard Busek, prof. Aleksandra Kornhauser Frazer, Janez Stanovnik, Horst
Weitzmannn, prof. Herman Simon, prof. Nancy J. Adler, prof. Edgar Schein, prof. Manfred
Kets de Vries, prof. Jonathan Story, dr. Peter Kraljič in dr. Randy Kudar.

Zbrane bo nagovoril Robert Serec, direktor Pomurskih mlekarn, nastopil pa bo tudi glasbenik
Michael Gutiérrez.
Letošnji doktorji znanosti so:
 Jasna Jelinek, VELUX Hrvatska d.o.o., Hrvaška,
 Marko Majer, Mayer McCann d.o.o., Slovenija,
 Barbara Smolnikar, NLB Vita d.d. Ljubljana, Slovenija.
Slavnostna prireditev se bo pričela ob 12.00 v Hotelu Golf; podrobnosti o poteku slovesnosti
so na voljo tukaj.
V skladu s tradicijo IEDC-Poslovne šole Bled bo razglašen tudi 'profesor leta'.

EMBARGO DO 9.12.2016 do 12.00
Profesor leta je prof. Jim Ellert, profesor za finance in strategijo na IEDC-Poslovni šoli, ter
zaslužni profesor na IMD Lausanne, Švica. Je tudi ko-direktor mednarodnega podiplomskega
študija managementa Executive MBA na IEDC-Poslovni šoli Bled.

Dodatne informacije in akreditacije
Tonja Blatnik, vodja korporativnega komuniciranja, IEDC-Poslovna šola Bled
Tonja.blatnik@iedc.si, 04 57 92 543

