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VŠE a firmy spolupracují při vzdělávání
personalistů
Institut personalistiky při Vysoké škole ekonomické v Praze (INPER) připravil ve
spolupráci se svými partnery z řad významných českých firem Akademii personalistiky.
Akademie je ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních útvarů,
zájemce o personální práci i manažery, kteří mají zájem více proniknout do podstaty
personální práce. Program vznikl na základě požadavků podniků a zahrnuje využití
nejnovějších koncepcí a zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů. Akademie
personalistiky odstartovala 1. října 2014.
Praha 3. října 2014
Vzdělávací program vytvořil INPER ve spolupráci se svými partnery: AGROFERT, ČEZ, Grant
Thornton Advisory, a ŠKODA AUTO. Je postaven na spolupráci vědeckých odborníků a
manažerů z praxe. Účastníci tak budou seznámeni jak s teoretickými základy pro personální
práci, tak s efektivními praktickými nástroji a nejlepšími praktikami v personálním řízení.
Nedílnou součástí vzdělávacího programu je sdílení znalostí a zkušeností účastníků programu
Cílovou skupinou jsou zejména personalisté, kteří již mají praktické pracovní zkušenosti
v určité personální činnosti a připravují se na pozici HR business partnera (personalisty generalisty). V rámci tohoto programu získají účastníci ucelený přehled o všech personálních
procesech se zřetelem na strategický význam personální práce pro naplnění vize a mise
podniku.
Vzdělávací program je garantován a zabezpečen z jedné třetiny akademickými pracovníky
VŠE v Praze. Partneři INPERu jsou garanty a zajišťují svými manažery či specialisty výuku
dvou třetin modulů.
Akademie začala 1. října 2014 a na její účastníky čeká třísemestrální program zakončený
certifikátem v oblasti personalistiky.
Blíže o programu Akademie personalistiky, jeho modulech
http://inper.cz/akademie-personalistiky-startuje-16-10-2014/.
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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
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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.

Kontakt pro média
Mgr. Julie Daňková
Tisková mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Vedoucí katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské
Tel: 224 09 8320
e-mail: zuzana.dvorakova@vse.cz
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