TISKOVÁ ZPRÁVA

Fakulta podnikohospodářská VŠE
zabodovala v celosvětovém žebříčku ve
dvou kategoriích
2. 7. 2018, Praha – MBA program International School of Business and
Management (ISBM) vyučovaný na Fakultě podnikohospodářské VŠE se stejně jako v
předešlých letech umístil na třetím místě v prestižním žebříčku Eduniversal Best
Masters & MBA’s Ranking 2018 v kategorii MBA programů v rámci východní Evropy.
Jedenáctou příčku v kategorii Art Market obsadil navazující magisterský program Arts
management vyučovaný na téže fakultě.
Renomovaný žebříček Eduniversal Best Masters & MBA’s Ranking každoročně zveřejňuje pořadí
nejkvalitnějších magisterských a MBA programů z celého světa s cílem pomoci mladým lidem
najít jejich vysněný obor studia. Výsledky se ročně inspiruje více než pět milionů studentů
z celého světa.
„Velice si vážíme obou ocenění. MBA program ISBM potvrdil již poněkolikáté za sebou své kvality
ve srovnání s přísnými mezinárodními požadavky, zatímco studijní obor Arts management
vyučovaný v češtině si v žebříčku v letošním roce odbývá svou premiéru, neboť obory se
specializací Art Market byly hodnoceny historicky poprvé,“ vysvětluje děkan Fakulty
podnikohospodářské prof. Ivan Nový. „Jedenácté místo pro Arts management nás řadí mezi
špičková pracoviště věnující se výuce dvou zdánlivě odlišných, v současném světě však
neoddělitelně propojených oblastí – ekonomiky a umění,“ dodává k programu, v němž se
ekonomika kultury, marketing, management či legislativa těsně propojují s kulturní praxí.
„Fakulta podnikohospodářská udělala v posledních letech velký kus práce a ocenění dvou
programů v žebříčku Eduniversal Best Masters & MBA’s Ranking 2018 je dobrou vizitkou nejen
pro samotnou fakultu ale i pro školu. Zároveň je pro nás také závazkem a motivací posouvat se
ještě dále,“ komentuje čerstvé úspěchy rektorka VŠE prof. Hana Machková.
Celkové výsledky prestižního výzkumu pro rok 2018 byly zveřejněny ve čtvrtek 28. června 2018 a
jsou dostupné ZDE (MBA programy) a ZDE (magisterské programy). Studijní obory jsou
hodnoceny na základě tří základních kritérií, jež tvoří celková reputace programu, nástupní plat
absolventů a spokojenost studentů. Ta je měřena pomocí nezávislého výzkumu společnosti
Eduniversal mezi čerstvými absolventy programu.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 15 000 studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
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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. Richard Thaler. Více informací na
www.vse.cz.

Kontakt pro média
Martina Mlynářová
Tisková mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz

Strana 2 (celkem 2)

