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Česká spořitelna bude i v příštím roce
generálním partnerem VŠE
Generálním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze bude i v příštím roce Česká
spořitelna. Dohodli se na tom rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc. a předseda
představenstva a generální ředitel České spořitelny, a. s. Gernot Mittendorfer.
Praha 3. října 2008
Vysoká škola ekonomická v Praze spolupracuje s Českou spořitelnou dlouhodobě a Česká
spořitelna je generálním partnerem VŠE. Jak při podpisu smlouvy o partnerství na rok 2009
zhodnotil rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., „dosavadní spolupráce s Českou spořitelnou
je velkým přínosem jak pro studenty, tak i pro celou VŠE“.
Stávající spolupráci pozitivně ocenil i předseda představenstva a generální ředitel České
spořitelny, a. s. Gernot Mittendorfer.

Dle jeho názoru „představuje oblast vzdělávání jednu

z hlavních priorit České spořitelny a právě investice do vzdělání jsou zárukou lepší budoucnosti
České republiky“.
Česká spořitelna podporuje aktivity studentů, výzkum akademiků a nezapomíná ani na
absolventy VŠE. Studentům je určen především Grant rektora a České spořitelny na podporu
studentských zájmových aktivit. Akademici mají možnost získat cenu v soutěži o nejlepší odborný
článek mladého českého ekonoma napsaný v anglickém jazyce, kterou Česká spořitelna
organizuje ve spolupráci s redakční radou časopisu Prague Economic Papers. Absolventům je
pak věnován „Den s VŠE“, který se letos uskuteční 22. listopadu 2008 v prostorách VŠE a jehož
hlavním partnerem je právě Česká spořitelna.
Spolupráce mezi VŠE a Českou spořitelnou však zahrnuje celou řadu dalších aktivit. Aktuálně se
například připravuje přednáška generálního ředitele České spořitelny Gernota Mittendorfera
určená studentům VŠE.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 17 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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