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Magisterské programy VŠE uspěly v
žebříčku Financial Times
Magisterský studijní obor CEMS Master in International Management vyučovaný na
Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) patří mezi top 5
manažerských studijních programů. Dnes tuto informaci uveřejnily Financial Times,
když vydaly každoroční žebříček magisterských oborů připravujících budoucí
manažery. Žebříček jmenovitě vyhodnocuje 70 nejlepších univerzit z celého světa.

Praha 15. září 2014
V dnešním vydání Financial Times se objeví tradiční řebříček nejprestižnějších manažerských
programů „Master in Management Raking 2014“. Ani letos nebude Vysoká škola ekonomická
v Praze chybět mezi 70 nejlepšími magisterskými studijními programy, které připravují budoucí
manažery. Na 5. místě se umístil magisterský program CEMS. CEMS neboli „The Global
Alliance in Management Education“, je společný vzdělávací projekt 29 prestižních vysokých
škol a univerzit, které poskytují manažerské vzdělání. Na všech 29 univerzitách mohou
studenti studovat stejný obor Master in International Management (CEMS MIM), který tím
pádem získává maximálně mezinárodní rozměr. Studenti studují plně v angličtině, povinně
musí absolvovat jeden semestr na partnerské vysoké škole a minimálně 10 týdenní stáž v
zahraničí. Specifikem studijního oboru Master in International Management je také úzké
propojení s praxí díky spolupráci se 70 korporátními partnery po celém světě. Exkluzivními
partnery VŠE, který zde tento program podporují, jsou Škoda Auto a Plzeňský Prazdroj.
VŠE je členem CEMS již 16 let a studijní program CEMS MIM zde nabízí Fakulta
podnikohospodářská. „I v rámci VŠE patří CEMS k našim neprestižnějším oborů, který
přitahuje velmi talentované studenty z České republiky i ze zahraničí. CEMS je unikátní
zejména svým úzkým propojením s korporátními partnery, což je v době, kdy studenty zajímá
především otázka jejich budoucí uplatnitelnosti na pracovním trhu velké plus. Během studia
studenti pracují na projektech a zadáních, která dostávají přímo z firem a jsou tak maximálně
připraveni na svět praxe a mohou získat kontakty na firmy již v průběhu studia,“ vysvětluje
rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Dalším studijním oborem, který se v žebříčku Financial Times objevil je Business Economics
and Management. Tento navazující magisterský obor, který nabízí Fakulta
podnikohospodářská, se letos umístil na 69. místě mezi tradičními konkurenty VŠE ve střední
Evropě – maďarskou Corvinius University v Budapešti (70. místo) a polskou Warsaw School
of Economics (68. místo).
V letošním žebříčku se umístily vysoké školy z 22 zemí. Na prvním místě se umístila švýcarská
University of St. Gallen, na druhém HEC Paris (Francie) a na třetím Essec Business School
(Francie). Studijní obory ze zemí střední a východní Evropy jsou zastoupeny 2 polskými
vysokými školami, jednou maďarskou, jednou ruskou a VŠE. Z mimoevropských se prosadily
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studijní obory ze čtyř zemí, Austrálie (1x), Kanady (1x), Číny (2x) a Indie (2x). Tradičně
nejúspěšnější byly francouzské (19x) a britské (12x) manažerské navazující magisterské
studijní obory.

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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