TISKOVÁ ZPRÁVA

Fakulta podnikohospodářská významně
zabodovala v žebříčku Financial Times
Praha, 10. září 2018 – Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Master in
Management Ranking 2018“, ve kterém zaznamenala obrovský úspěch Fakulta
podnikohospodářská (FPH) Vysoké školy ekonomické v Praze. V žebříčku obsadila 22.
místo. Mezinárodní magisterský studijní program CEMS, který je taktéž vyučován na
FPH a v žebříčku se dlouhodobě umisťuje na předních pozicích, obhájil 9. příčku.
Fakulta podnikohospodářská se tak díky 22. místu zařadila po boku prestižních univerzit, jako jsou
španělská Esade Business School (11. místo), rakouská Vienna University of Economics and
Business (13. místo) nebo australská University of Sydney Business School (27. místo). Ze škol
regionu střední a východní Evropy je FPH z celkového pořadí druhá jen za polskou Kozminski
University, která v žebříčku zaujímá 20. místo.
„Je to doslova fenomenální úspěch naší fakulty, která se tak dostala do první ligy světových
univerzit,“ uvedl k umístění děkan fakulty prof. Ivan Nový. „Je to výsledek našeho několikaletého
každodenního úsilí. A přestože je to úžasná informace, která jistě vzbudí výraznou pozornost a
respekt, je stejně výrazně zavazující. Musíme svojí budoucí prací prokázat, že takové pořadí si
skutečně zasloužíme,“ dodává Nový.
Magisterský program CEMS, který v žebříčku pro letošní rok zaujímá 9. pozici, je společným
projektem 31 prestižních vysokých škol a univerzit, které poskytují manažerské vzdělání. Na
Fakultě podnikohospodářské je vyučován jako součást anglického dvouletého programu Master in
International Management.
První místo obhájila University of St. Gallen (Švýcarsko), na druhém místě se opět umístila HEC
Paris (Francie) a na třetím London Business School (Velká Británie). Žebříček Financial Times pro
rok 2018 je k dispozici zde.
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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 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.
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