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CEMS MIM – nejlepší manažerský
magisterský program roku 2009
Prestižní časopis Financial Times vyhodnotil mezinárodní program CEMS Master’s in
International Management jako nejlepší navazující magisterský program roku 2009. Na
Vysoké škole ekonomické v Praze je do tohoto studijního programu přijímáno 50
studentů ročně.
Praha 5. října 2009
10. výročí svého členství v mezinárodní strategické alianci vysokých škol ekonomických a
velkých mezinárodních firem CEMS oslavila VŠE mimořádným úspěchem. Společný navazující
magisterský program (joint degree), který je řádně akreditován MŠMT a na VŠE v Praze
realizován Fakultou podnikohospodářskou, byl poprvé v historii vyhodnocen jako nejlepší
manažerský magisterský program na celém světě. K tomuto vynikajícímu výsledku přispěla i
nová strategie, kdy se původně evropský program přeměnil v roce 2007 na program celosvětový.
V současné době jsou řádnými členy CEMSu i vysoké školy z Austrálie, Brazílie, Mexika a
Singapuru. Prvenství získal program zejména díky mezinárodní mobilitě studentů (každý student
je povinen studovat semestr na partnerské škole v zahraničí), mezinárodním pedagogickým
týmům i zastoupení řady národností ve studijních skupinách.
„Členství v CEMSu je pro VŠE v Praze prestižní záležitostí a úspěch v hodnocení časopisu
Financial Times je oceněním, kterého si velice vážím“, říká člen Strategického výboru CEMS a
rektor VŠE v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc. „VŠE v Praze patří k aktivním a
respektovaným členům tohoto mezinárodního společenství. V posledních dvou letech jsme
program řádně akreditovali, úspěšně prošli procesem Peer Review (hodnocením kvality), kurz
Principles of Managerial Finance byl studenty vyhodnocen jako nejlepší kurz programu a na VŠE
v Praze jsme uspořádali zasedání Řídícího výboru, kterého se zúčastnili poprvé i zástupci nově
přijatých mimoevropských škol. Těší mne, že naši studenti mají možnost studovat na nejlepších
vysokých školách v zahraničí nejen v rámci navazujícího magisterského programu International
Management, ale že jsou členské školy CEMSu i našimi hlavními partnery pro semestrální
výměnné pobyty“.
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10 nejlepších magisterských programů v oblasti managementu v roce 2009
1. CEMS
2. HEC Paris (Francie)
3. ESCP Europe (Francie, Velká Británie, Německo, Španělsko, Itálie)
4. LSE (Velká Británie)
5. Essec Business School (Francie)
6. EM Lyon Business School (Francie)
7. Grenoble Graduate Business School (Francie)
8. Mannheim Business School (Německo)
9. Esade Business School (Španělsko)
10. Rotterdam School of Management Erasmus University (Holandsko)
Zdroj: Financial Times; označené školy jsou partnerskými školami VŠE

Více informací o programu je možné najít na www.cems.org nebo http://cemsmim.vse.cz/.

x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 19 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.

Kontakt pro média:
Ing. Jan Martin Rolenc
vedoucí oddělení PR, tiskový mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
Ing. Martina Slezáková
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 734 418 172
e-mail: pr@vse.cz

Strana 2 (celkem 2)

