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Financial Times ocenily
elitní program VŠE
Mezinárodní program CEMS Master’s in International Management obsadil třetí místo
v prestižním hodnocení Financial Times. Již čtvrtý rok za sebou tak byl tento program,
jehož členem je i Vysoká škola ekonomická v Praze, zařazen mezi tři nejlepší
magisterské programy v oblasti managementu v Evropě.
Praha 2. října 2008
CEMS je strategická aliance 24 ekonomických škol ze čtyř kontinentů a 56 mezinárodních
firem. Z každé země může být přitom členem této aliance jen jedna vysoká škola. Mezi členy
patří špičkové evropské univerzity, jako je HEC Paris, London School of Economics nebo
Erasmus Universiteit Rotterdam. Členskou univerzitou z České republiky je Vysoká škola
ekonomická v Praze. Korporátními partnery jsou nejúspěšnější mezinárodní společnosti, mimo
jiné např. L’Oréal, Siemens AG, KPMG, Nokia nebo Procter & Gamble.

„CEMS Master’s in International Management je náš prestižní program,“ říká prof. Ing. Hana

Machková, CSc., prorektorka pro zahraniční styky a PR VŠE. „Výuka probíhá výhradně
v angličtině a naši studenti mají v rámci tohoto programu možnost studovat jeden semestr na
špičkových evropských univerzitách a získat praxi v mezinárodních společnostech,“ dodává.

V hodnocení Financial Times byl program CEMS Master’s in International Management
(CEMS MIM) oceněn zejména ve vztahu k následujícím kritériím: „value for money“ (první
místo), internacionalizace výuky (první místo), mezinárodní mobilita absolventů (druhé místo) a
mezinárodní rozličnost studentů (třetí místo).
Studenti získávají jak diplom své mateřské univerzity, tak společný diplom (joint degree)
programu CEMS MIM. Ročně do programu nastoupí 700 studentů 50 národností. Počet
absolventů programu již celosvětově přesáhl 4 500. V rámci VŠE nastupuje do programu ročně
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asi 40 českých studentů. Více informací o programu je možné najít na www.cems.org nebo
http://cemsmim.vse.cz/.
10 nejlepších magisterských programů v oblasti managementu
1. HEC Paris
2. ESCP-EAP European School of Management
3. CEMS
4. LSE
5. Grenoble Graduate School of Management
6. Essec Business School
7. EM Lyon
8. Rotterdam School of Management
9. Edhec Business School
10. Mannheim Business School
Zdroj: Financial Times
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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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