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Francouzský diplom jako konkurenční
výhoda na trhu práce
Ve spolupráci s francouzským velvyslanectvím otevírá Francouzsko-český institut
řízení (IFTG) při VŠE v Praze již 21. ročník studia typu MBA. Uzávěrka přihlášek je
31. března 2011. Absolventi získávají francouzský diplom Master Management et
Administration des Entreprises.
Praha 11. března 2011
Francouzsko-český institut řízení byl založen 1. července 1990 díky iniciativě
francouzského velvyslanectví v Praze, které se rozhodlo podpořit transformaci
československé ekonomiky formou vzdělávání manažerů a vysokoškolských
pedagogů. Tato podpora trvá dodnes a investice do vzdělání se Francii vrací
v podobě vysoce kvalifikovaných francouzsky hovořících manažerů a intenzivní
spolupráce mezi francouzskými vysokými školami a VŠE v Praze.
„Znalost francouzštiny je pro uplatnění na trhu práce velkou konkurenční výhodou“,
říká prof. Hana Machková, prorektorka VŠE pro zahraniční vztahy a ředitelka IFTG.
V České republice působí řada mezinárodních společností, které hledají
kvalifikované a jazykově vybavené manažery. „Znalost angličtiny je podmínkou
nutnou, často však nikoli postačují. Na trhu práce je v současné době velká
konkurence a mezinárodní společnosti upřednostňují zájemce, kteří nabízejí určitou
přidanou hodnotu. Touto hodnotou může být nejen znalost francouzštiny, ale
zejména investice do dalšího vlastního vzdělání formou absolutoria kurzu
celoživotního vzdělávání, dnes označovaného jako studium typu MBA“, dodává prof.
Machková.
Program MBA-MAE je realizován ve spolupráci s konsorciem francouzských
vysokých škol ekonomických Université Jean Moulin Lyon 3 (IAE Lyon), Université
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (IAE Paris) a Audencia Nantes. Absolventi získávají
diplom lyonské univerzity, který je řádně akreditován francouzským ministerstvem
školství. Na výuce se rovnoměrně podílejí pedagogové VŠE v Praze a francouzští
profesoři. Pravidelně zde přednášejí manažeři z mezinárodních společností, např.
Komerční banky, L´Oréalu, Manpoweru a reklamní agentury Euro RSCG.
Program je určen zejména absolventům nemanažerských studijních oborů vysokých
škol, kteří si přejí získat další kvalifikaci a působit na manažerských pozicích. Podle
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francouzské legislativy je do programu možno přijímat zájemce na úrovni „bac + 4“,
tj. i studenty posledních ročníků navazujících magisterských studijních programů.
Obsahově pokrývá kurz hlavní manažerské disciplíny (marketing, finanční řízení,
účetnictví, řízení lidských zdrojů, projektový management, strategický management,
právo) a nedílnou součástí je alespoň tříměsíční stáž v podniku.
Obvyklými zaměstnavateli jsou dceřiné společnosti francouzských firem v ČR, např.
Komeční banka, L´Oréal, Citroën, Renault či Schneider Electric a někteří absolventi
se uplatnili v zahraničí v centrálách společností (Nestlé, Société Générale).
Absolventem IFTG je i současný obchodní rada při velvyslanectví ČR ve Francii.
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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