TISKOVÁ ZPRÁVA

Cizojazyčné studijní obory na VŠE
Cílem VŠE je prosadit se s nabídkou cizojazyčných oborů na mezinárodním
trhu vzdělávacích služeb. Pro akademický rok 2011/2012 škola nabízí celkem
šest akreditovaných navazujících magisterských programů v angličtině a nově
i bakalářský studijní obor v ruštině.
Praha 10. dubna 2011
Při rozhodování o výběru vysoké školy jsou stále významnějším faktorem
mezinárodní ocenění a žebříčky. VŠE má právo až do roku 2013 využívat certifikáty
ECTS Label a DS Label, které získala od Evropské komise. Tyto certifikáty osvědčují
správné používání evropského kreditního systému a usnadňují uznávání vzdělání v
zahraničí. V roce 2010 získala VŠE již po třetí mezinárodní ocenění „1st Business
School in Eastern Europe“ v hodnocení Eduniversal a v hodnocení Finacial Times
„European Business School Ranking 2010“ se škola umístila na 73. místě (ze zemí
střední a východní Evropy se v rankingu FT umístily pouze 2 polské vysoké školy a
VŠE).
„Mezinárodní vzdělávací programy jsou nejvyšší formou mezinárodní spolupráce a
pro školu jsou významné jak z hlediska zvyšování mezinárodní prestiže, tak proto, že
mohou být i zdrojem příjmů ze školného“, konstatuje prorektorka pro zahraniční
vztahy prof. Machková. Přihlášky do navazujícího magisterského programu
International Management CEMS MIM, který je společným projektem 26 prestižních
vysokých škol a 60 multinacionálních firem a který byl v roce 2010 vyhodnocen
Financial Times jako druhý nejlepší na světě, jsou již uzavřeny, ale do dalších pěti
oborů v anglickém jazyce přijímá škola přihlášky do konce dubna.
International Business – Central European Business Realities je celoškolský
navazující magisterský obor typu double degree. Výuka se zaměřuje na
charakteristiku a specifika podnikání v zemích střední Evropy. Studenti mají možnost
splnit část svých studijních povinností na jedné ze čtyř partnerských univerzit: IAE
Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3 (Francie), FH Mainz (Německo), Management
Centre Innsbruck (Rakousko) či International University in Geneva (Švýcarsko) a
mohou tak získat diplomy VŠE v Praze i partnerské univerzity (double degree).
Dvouletý navazující magisterský program typu joint degree Fakulty financí a
účetnictví Finance and Accounting for Common Europe je realizován ve
spolupráci s Rotterdam Business School, University of Ljubljana a slovenskou
Univerzitou Mateja Béla, Bánská Bystrica. Výuka probíhá částečně na Fakultě financí
a účetnictví na VŠE v Praze a částečně na partnerských vysokých školách.
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Roční navazující magisterský program Fakulty mezinárodních vztahů typu joint
degree Economics of Globalisation and European Integration je společným
programem konsorcia devíti vysokých škol. Jedná se o sedm evropských univerzit,
čínskou Xiamen University a Universidade de Brasília z Brazílie. Mezinárodní
skupina studentů studuje trimestr ve Francii, trimestr v Belgii a trimestr na VŠE.
International and Diplomatic Studies je navazujícím magisterským oborem Fakulty
mezinárodních vztahů. Studium se zaměřuje na mezinárodní politiku, světovou
ekonomiku, mezinárodní právo, komparativní politiku, diplomatickou historii atp.
Součástí studia je povinný semestr na zahraniční partnerské škole (např. ve Francii,
Německu, Mexiku, Polsku či Turecku).
Navazující magisterský obor Economic and Regional Studies of Latin America
Národohospodářské fakulty se zaměřuje na problematiku ekonomických a
společenských systémů latinsko-amerických zemí. Studenti mohou strávit druhý rok
studia na jedné z partnerských latinsko-amerických univerzit. V takovém případě
získají dvojí titul (double degree), jeden z VŠE v Praze a druhý z partnerské školy.
Uzávěrka přihlášek do tohoto programu je 31. května 2011.
V akademickém roce 2011/2012 bude na VŠE v Praze poprvé otevřen cizojazyčný
bakalářský studijní obor. Jedná se o studijní obor Экономика предприятия и
менеджмент v ruském jazyce, který otevírá Fakulta podnikohospodářská.
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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