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Fakulta mezinárodních vztahů VŠE obhájila
akreditaci EPAS
Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (FMV) získala na další
3 roky mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské obory Mezinárodní obchod
a International Business – Central European Business Realities. Obhájení prestižní
akreditace je pro fakultu velmi důležitým krokem a potvrzením správných strategických
rozhodnutí. O mezinárodní akreditaci nyní usiluje i celá VŠE.

Praha 2. března 2015
FMV získala poprvé oborovou akreditaci EPAS v roce 2012. Organizace EFMD - European
Foundation for Management Development, která tyto prestižní mezinárodní akreditace vydává,
ji fakultě udělila na 3 roky. V tomto roce FMV prošla procesem re-akreditace, kdy musela opět
prokázat kvalitu studijních oborů. Návštěva mezinárodního expertního týmu proběhla od 18.
do 20. listopadu 2014 a zaměřila se na kvalitativní aspekty oborů zejména z hlediska způsobu
reflexe měnících se požadavků praxe, důsledného ověřování výstupů z učení, pedagogických
metod, mezinárodních a praktických zkušeností absolventů a jejich kompetencí.
Díky úspěšnému obhájení akreditace budou mít i nadále absolventi magisterských oborů
Mezinárodní obchod a International Business – Central European Business Realities logo
EPAS na svých diplomech jako nezaměnitelný signál pro zaměstnavatele, že získali
absolventa vybaveného mezinárodně uznaným vzděláním s mezinárodně srovnatelnou úrovní
jeho atributů.
Tuto oborovou akreditaci uděluje organizace EFMD za přísných podmínek. Hlavním cílem
akreditace bylo vytvoření mezinárodního standardu kvality pro manažerské studijní obory.
Akreditační proces je velmi náročný a o akreditaci mohou žádat pouze vysoké školy, které
splňují vstupní podmínky a prokazují udržitelné výsledky. Významný je mezinárodní aspekt,
zejména studium a stáže v zahraničí, počty zahraničních studentů, hostujících profesorů
a podíl výuky v angličtině. Akreditace jsou udělovány od roku 2005. V současné době má
akreditaci EPAS celkem 84 oborů na 63 univerzitách ve 29 zemích světa. V České republice
je VŠE jedinou vysokou školou s oceněním EPAS od EFMD.
Nyní VŠE pracuje na získání dalšího prvenství. Jako první vysoká škola v České republice
usiluje o získání institucionální mezinárodní akreditace, tedy akreditace pro školu jako celek.
Konkrétně „Business Accreditation“, kterou uděluje mezinárodní síť škol AACSB International
(The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Stejnou známku kvality nyní
nesou nejprestižnější světové „business schools“ jako Harvard Business School; HEC School
of Management, Paris nebo London Business School. Jejímu získání předchází několikaletý
akreditační proces. VŠE jej v únoru 2015 zahájila tím, že byla přijata jako člen asociace
AACSB.
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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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