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Francouzština jako konkurenční výhoda
Francie se snaží podporovat francouzštinu jako jazyk, který je nejen jazykem
umělců a diplomatů, ale také jazykem obchodním, jež zvyšuje konkurenční
výhodu na mezinárodním trhu práce. Specifikem VŠE je její široká spolupráce
s Francií, která se datuje již od počátku 90. let. Jako jediná vysoká škola
v Česku nabízí VŠE program MBA ve francouzštině a ve dnech 18. a 19. května
proběhne na VŠE světové fórum vysokoškolských učitelů francouzštiny.
Praha 2. května 2017
Kromě výměnných programů se 17 francouzskými univerzitami, kdy v loňském roce
studovalo na VŠE celkem 114 Francouzů, organizuje škola i týdenní odborné
poznávací pobyty pro studenty z Paříže, Lyonu a Štrasburku a zájem francouzských
studentů o ČR každoročně roste, stejně jako roste počet francouzských firem, které
v ČR podnikají.
„V souvislosti s Brexitem zcela jistě stoupne význam francouzštiny jako pracovního
jazyka v evropských strukturách a pro uplatnění na mezinárodním trhu práce bude
znalost francouzštiny velkou konkurenční výhodou,“ domnívá se rektorka VŠE Hana
Machková. „Na VŠE výuku francouzštiny podporujeme a 18. a 19. května u nás
proběhne 10. světové fórum HERACLES, jehož tématem bude Výuka francouzštiny
jako nástroj na podporu zaměstnanosti absolventů vysokých škol.“
Konkrétním příkladem úspěšné investice do výuky ve francouzštině je Francouzskočeský institut řízení při VŠE, který se již od roku 1990 specializuje na vzdělávání
frankofonních manažerů. Pro akademický rok 2017/2018 nabízí VŠE program MBA
typu double degree zakončený dvěma diplomy. Absolventi získávají francouzský
státní diplom akreditovaný francouzským ministerstvem školství, který jim umožňuje
pracovat ve Francii bez nutnosti nostrifikace, a diplom MBA Vysoké školy
ekonomické v Praze. Program MBA-MAE je realizován ve spolupráci s konsorciem tří
francouzských vysokých škol ekonomických. Studenti jsou zapsáni na univerzitě
v Lyonu a na výuce se rovnoměrně podílejí pedagogové VŠE a francouzští profesoři.
V České republice získal program prestižní akreditaci CAMBAS České asociace
MBA škol.
„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, kterých dnes v Česku působí více než pět
set,“ dodává prof. Machková. Uzávěrka přihlášek do programu je 9. května 2017.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 16 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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