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CEMS Peer Review na VŠE
Community of European Management Schools /CEMS/ je prestižním sdružením
vysokých škol, které poskytují společný magisterský studijní program Master´s in
International Management. CEMS tvoří sedmnáct akademických členů (z každé
země může být členem CEMS pouze jedna vysoká škola) a zhruba šedesát velkých
mezinárodních společností.
Ve dnech 2. a 3. května probíhal na VŠE hodnotící proces programu CEMS „CEMS
Peer Review“. Peer Review probíhá na všech členských školách s cílem výměny
nejlepších zkušeností v souvislosti s programem CEMS.
Členy hodnotícího týmu byl exekutivní ředitel CEMS, akademičtí zástupci tří
členských škol CEMS a zástupce korporátních partnerů. Tým CEMS Peer Review byl
přijat rektorem VŠE prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., který ve svém uvítacím
proslovu vyzdvihl
členství VŠE v CEMS, jako velmi významného prvku
internacionalizace VŠE. Celého Peer Review se účastnila prorektorka pro zahraniční
vztahy a Public relations prof. Ing. Hana Machková, CSc. spolu s členy týmu CEMS
na VŠE. Přizvání byli dále učitelé CEMS kursů, studenti programu CEMS, zástupci
korporátních partnerů Hilti, L´Oréal, Siemens, Credit Suisse Winterthur, zástupci
jazykových kateder, Assessment centra, Studentského boardu a Alumni (sdružení
absolventů programu).
Pozornost byla upřena na jednotlivé aspekty a součásti programu CEMS, tj. na výuku
jednotlivých povinných i volitelných kursů, jazykových kursů, na blokové a tzv.skill
semináře, Business projekty, Assessment centre, na spolupráci s korporátními
partnery a činnost CEMS Studentského klubu a CEMS Alumni. Tým Peer Review ve
svém závěrečném hodnocení vyzdvihl vysoký potenciál VŠE a její zapojení do
mezinárodní spolupráce v rámci CEMS. Kladně byly hodnoceny jednotlivé součásti
programu CEMS, zejména Business projekty, Assessment centre, semináře,
zapojení CEMS klubu i Alumni, a aktivní přístup CEMS týmu na VŠE. Závěry Peer
Review přinesly současně řadu podnětů na další rozvoj CEMS na VŠE.
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