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VŠE slaví 20 let spolupráce s Francií
Spolupráce mezi ČR a Francií má v oblasti vzdělávání dlouholetou tradici. Na VŠE
v Praze byl jako první mezinárodní institut založen v roce 1990 Francouzsko-český
institut řízení (IFTG). V rámci oslav 20. výročí jeho založení se koná mezinárodní
konference frankofonních vědců i setkání s absolventy na půdě školy a na
velvyslanectví Francouzské republiky.
Praha 8. září 2010
Francouzsko-český institut řízení byl založen 1. července 1990 díky iniciativě
francouzského velvyslanectví v Praze, které se rozhodlo podpořit transformaci
československé ekonomiky formou vzdělávání manažerů a vysokoškolských
pedagogů. IFTG je institutem celoživotního vzdělávání. Jeho hlavní náplní činnosti je
realizace kurzu MBA-MAE (Master Management et Administration des Entreprises) a
výuka francouzštiny pro podniky a instituce veřejné správy.
Hlavními partnery z francouzské strany jsou Université Jean Moulin Lyon 3, IAE de
Lyon; Université Paris 1 – Panthéon – Sorbonne, IAE de Paris; Audencia Nantes a
IAE de Nice. Více než 400 absolventů manažerského postgraduálního kurzu dnes
působí nejčastěji v manažerských pozicích ve francouzských společnostech,
v podnicích, které s frankofonními teritorii obchodují, i ve státní správě.
Při příležitosti oslav 20 let francouzsko-české spolupráce se koná mezinárodní
konference na téma „"La crise mondiale et les perspectives de reprise des
économies européennes“. Účastníci konference z ČR, Francie, Itálie, Maďarska,
Polska, Portugalska, Rumunska a Slovenska budou diskutovat o problémech
ekonomické krize a možnostech oživení evropských ekonomik ve dnech 9. a 10. září
2010.
„Francie patří k nejvýznamnějším mezinárodním partnerům VŠE v řadě oblastí“, říká
prof. Ing. Hana Machková, CSc., prorektorka pro zahraniční vztahy a PR. „Z hlediska
mobility studentů i učitelů je Francie – vzhledem k vyrovnané bilanci - příkladem
opravdového partnerství. V loňském roce jsme vyslali na výměnné pobyty do Francie
54 studentů a na VŠE studovalo 53 francouzských studentů z našich 12
partnerských vysokých škol. Intenzivní jsou i učitelské výměny. Na VŠE v Praze
hostovalo 14 francouzských profesorů, ale i naši učitelé jsou do Francie často zváni.
V roce 2009 se v rámci programu Erasmus uskutečnilo celkem 9 přednáškových
pobytů na univerzitách v Lyonu, Paříži a Nantes.“
Specifikem VŠE je i zapojení francouzských vysokých škol do realizace navazujících
magisterských programů v anglickém jazyce. S Université Jean Moulin Lyon 3
realizuje škola navazující magisterský program typu double degree International
Business – Central European Business Realities. První absolventi již získali titul
Strana 1 (celkem 2)

TISKOVÁ

ZPRÁVA

inženýr na VŠE a zároveň francouzský diplom Master. V programech joint degree
jsou partnery HEC Paris (Master in International Management – CEMS) a Université
Lille 1 (program Economics of International Trade and European Integration).
Studenti navazujícího magisterského programu International and Diplomatic Studies
mohou studovat jeden semestr na prestižní univerzitě Sciences PO Paris.
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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