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VŠE otevírá 24. ročník studia typu MBA pro
frankofonní zájemce
Již více než 20 let nabízí Vysoká škola ekonomická v Praze jako jediná instituce
v ČR studium pro frankofonní manažery ukončené státním diplomem
akreditovaným francouzským ministerstvem školství. Studium MBA - Master
Management et Administration des Entreprises je určeno především
absolventům nemanažerských studijních oborů.
Praha 18. dubna 2014
Francouzsko-český institut řízení (IFTG) byl na VŠE založen v roce 1990 díky
iniciativě francouzského velvyslanectví v Praze. Úzká spolupráce a podpora
francouzské vlády trvá dodnes a investice do vzdělání se Francii vrací v podobě
vysoce kvalifikovaných francouzsky hovořících manažerů a intenzivní spolupráce
mezi francouzskými vysokými školami a VŠE v Praze.
„Pro uplatnění na trhu práce je znalost francouzštiny velkou konkurenční výhodou,
protože v České republice působí téměř 500 francouzských společností a Praha je
stále častěji regionální centrálou velkých francouzských firem“, říká dlouholetá
ředitelka IFTG a rektorka Hana Machková. „Znalost angličtiny je sice již i u
francouzských firem podmínkou nutnou, často ale nikoli postačují. Naši absolventi se
dobře uplatňují nejen kvůli jazykovým kompetencím, ale zejména kvůli odborným
znalostem a schopnosti výborně se adaptovat v prostředí francouzských firem“,
dodává prof. Machková.
Program MBA-MAE je realizován ve spolupráci s konsorciem francouzských
vysokých škol ekonomických Université Jean Moulin Lyon 3 (IAE Lyon), Université
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (IAE Paris) a Audencia Nantes. Studenti jsou zapsáni
na univerzitě v Lyonu. Na výuce se rovnoměrně podílejí pedagogové VŠE v Praze a
francouzští profesoři. Spojení s praxí zajišťují přednášející z Komerční banky, L
´Oréalu a Havas Worldwide.
Studium je zaměřeno na široké spektrum disciplín, které umožňují obsáhnout
komplexně problematiku podnikového managementu. Odborná výuka proběhne
v období červen 2014 – leden 2015 formou deseti týdenních intenzivních
vzdělávacích modulů. Obsahově je studium zaměřeno na obchodní a pracovní
právo, mezinárodní podnikatelské prostředí, marketing, řízení lidských zdrojů, řízení
organizací a sociální zodpovědnost, informační systémy a projektový management,
účetnictví, controlling, finanční řízení, strategický management, logistiku a řízení
kvality i rozvoj osobnosti manažera. Po skončení teoretické části kurzu jsou studenti
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povinni absolvovat minimálně tříměsíční stáž v podniku v České republice nebo
v zahraničí, která může být nahrazena prací na projektu vlastního zaměstnavatele, a
obhájit závěrečnou práci ve francouzštině.
Program MBA je díky podpoře francouzského velvyslanectví cenově dostupný
(54 000 Kč). Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2014.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz
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