Vážení přátelé,
Advance Institute se rozhodl s platností od 8. ročníku studijního programu Master of
Healthcare Administration, který začíná v lednu 2017, zvýšit cenu školného z 285 000 Kč na
315 000 Kč. Je to první zvýšení ceny programu od jeho vzniku, tedy po 7 letech. Důvodem
zvýšení je potřeba zajistit financování stipendijních míst.
S cílem dosáhnout co největší diverzity účastníků programu a podpořit studium jednotlivců,
kteří budou pro program a následně pro české zdravotnictví přínosem, ale nemohou si
dovolit zaplatit plnou cenu, jsme každoročně udělovali několik stipendií (v posledních letech
3-5) vedoucích k významnému snížení ceny programu MHA. Stipendia byla určena pro
studenty z neziskového sektoru a byla financována z darů firem působících v oblasti
zdravotnictví. O jejich přidělení konkrétním jednotlivcům rozhodovala nezávislá správní rada
Nadačního fondu Advance Institute, viz http://www.advanceinstitute.cz/o-institutu/nadacnifond. V souvislosti se změnami vnitřních pravidel a zpřísněnou regulací darů ale tradiční dárci
přestali být schopni do Nadačního fondu Advance Institute přispívat.
Stojíme tedy před úkolem, jak zajistit financování stipendijních míst do budoucna. Jako
nejudržitelnější a nejspolehlivější způsob vidíme financování stipendijních míst, tedy slev pro
vybrané studenty, z vnitřních zdrojů Advance Institute. Tyto zdroje získáme právě zvýšením
ceny. Veškeré peníze zaplacené na školném navíc díky jeho zvýšení budou použity právě na
stipendijní místa. Zároveň se zavazujeme při plně obsazeném ročníku (tedy 24 účastníků)
nabídnout minimálně pět stipendijních míst.
Kritéria pro výběr studentů na stipendijní místa, stejně jako způsob jejich výběru nezávislou
skupinou bývalých absolventů, se nezmění, blíže viz
http://www.advanceinstitute.cz/studijni-program/stipendia. Stejně tak budeme výsledek
soutěže o stipendijní místa nadále zveřejňovat na stránkách Advance Institute.
Věříme, že rozumíte tomuto opatření, které je nutné pro zajištění kvality a dalšího rozvoje
programu, a děkujeme za vaši podporu.
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