TISKOVÁ

ZPRÁVA

Novým děkanem Fakulty podnikohospodářské
VŠE zvolen prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Dne 16. 4. 2014 byl na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
zvolen děkan prof. Ing. Ivan Nový, CSc. V tajném hlasování získal od Akademického
senátu nadpoloviční většinu hlasů. Funkční období nového děkana začne v okamžiku
jmenování rektorkou VŠE.
Praha 16. dubna 2014
Funkci děkana Fakulty podnikohospodářské (FPH) bude profesor Nový vykonávat v příštích
čtyřech letech. Během svého volebního období se chce zaměřit na vědecké výstupy FPH,
zkvalitnění bakalářských oborů v angličtině a ruštině či podporu mladých učitelů při
kvalifikačním růstu. „Mít propracovaný systém spolupráce s praxí, větší počet případových
studií a větší servis pro vyučující, kteří se věnují vědecké práci,“ shrnul svou vizi, jak by měla
fakulta vypadat po čtyřech letech jeho vedení.
Jeho cílem je například umožnit vědecky zaměřeným pracovníkům se plně věnovat vědecké
a výzkumné práci na úkor ostatních činností. Jeho dalším cílem v oblasti vědy a výzkumu je
vytvoření „projektového centra“ pro organizační a administrativní podporu vědecké práce či
finančně motivovat autory kvalitních publikací. Profesor Nový během příštích čtyř let míní
pořádat pravidelná setkání vedení fakulty se studenty alespoň jednou za semestr. Studentům
chce také systémově zprostředkovat kontakt s praxí a zlepšit tak výuku na fakultě. V oblasti
internacionalizace školy chce trvale podporovat prestižní studijní program CEMS, který se
v žebříčku Financial Times dlouhodobě objevuje v první desítce nejlepších magisterských
programů.
Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. je absolventem VŠE. Pedagogicky na Vysoké škole ekonomické
působí od roku 1992, kdy se stal vedoucím katedry psychologie a sociologie řízení na Fakultě
podnikohospodářské. V roce 1993 se na VŠE habilitoval v oboru podniková ekonomika a
management. Ve stejném oboru byl roku 1998 jmenován profesorem. Mezi jeho odborné
zaměření patří manažerská psychologie a sociologie, interkulturní komunikace a
management, interkulturní tréninky, sociologický výzkum. Věnuje se také konzultacím a
poradenství v oblasti personálního rozvoje mezinárodních firem a kurzům zaměřeným na
trénink sociálních a manažerských dovedností. Profesor Nový dodnes vede katedru
psychologie a sociologie řízení na FPH. Zároveň v současnosti vykonává funkci proděkana
pro vědu na FPH.
Profesor Nový byl v posledních letech řešitelem výzkumných projektů Grantové agentury ČR
i mezinárodních výzkumných projektů. Je členem redakční rady Journal for European
management Studies. Dále členem odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady
vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, členem stipendijní komise Česko-německého fondu
budoucnosti či členem rakouské grantové agentury Sparklingscience Wien.
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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
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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