TISKOVÁ ZPRÁVA

Na VŠE proběhne první ročník veletrhu
programů MBA akreditovaných CAMBAS
Ve čtvrtek 30. března 2017 se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) uskuteční
vůbec první společný veletrh programů MBA akreditovaných CAMBAS, Českou
asociací MBA škol. Veletrh je určen pro zájemce o kvalitní a náročné studium MBA,
návštěvníkům pomůže zorientovat se v nabídce na trhu programů MBA v České
republice a zároveň nabídne konkrétní informace o možnostech studia akreditovaných
programů.
Praha 16. března 2017
Trh vzdělávání typu MBA není v České republice regulován a programy označované jako
programy MBA jsou poskytovány velkým množstvím nejrůznějších subjektů. Akreditace
studijního programu Českou asociací MBA škol je pro zájemce o studium MBA zárukou kvality
při rozhodování o tom, kterou školu a který program MBA si vybrat. Pro zaměstnavatele je
akreditace CAMBAS zárukou toho, že absolvent vystudoval náročný studijní program MBA,
jež obsahově odpovídá mezinárodním standardům.
Česká asociace MBA škol působí v České republice od roku 1998. Jejím hlavním posláním je
zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice. CAMBAS
je členem mezinárodní asociace EQUAL, která sdružuje národní asociace a akreditační
agentury působící v oblasti manažerských studijních programů. V současné době má tuto
prestižní akreditaci celkem deset programů MBA realizovaných v České republice. Jedná se
o programy vyučované v češtině, angličtině i francouzštině.
„Situace na trhu programů MBA v České republice začíná být alarmující. Programy, nebo
spíše tituly MBA, jsou nabízeny jako zboží, které si se slevou může koupit téměř kdokoli.
Zásadně nesouhlasím s degradací této formy celoživotního vzdělávání, a proto se VŠE
rozhodla intenzivně zapojit do aktivit České asociace MBA škol a iniciovala první veletrh
akreditovaných programů MBA. Věřím, že větší informovanost pomůže nejen zájemcům o
manažerské studium, ale také zaměstnavatelům lépe pochopit význam akreditace programů
MBA,“ konstatuje rektorka VŠE Hana Machková.
Veletrh programů MBA akreditovaných CAMBAS se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2017 od
17 hod. ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze. V úvodní části vystoupí
s prezentacemi rektorka VŠE Hana Machková, předseda Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček a předseda CAMBAS Milan Malý. Součástí veletrhu
konaného na VŠE budou konzultace na stáncích jednotlivých programů MBA, kde se zájemci
mohou dozvědět podrobnosti o podmínkách studia konkrétních programů přímo od jejich
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administrátorů či akademických ředitelů. Stánky jednotlivých programů budou umístěny v
prostorách Vencovského klubu.
MBA programy, které budou na veletrhu prezentovány: http://pr.vse.cz/mba-cambas/mbaprogramy/
Program veletrhu: http://pr.vse.cz/mba-cambas/program/

x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 16 700 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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