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Na VŠE se vyučuje 4. nejlepší magisterský
manažerský program podle celosvětového
žebříčku Financial Times
Financial Times dnes zveřejnily celosvětový žebříček „Master in Management Ranking
2015“. Magisterský obor CEMS se umístil na 4. místě a magisterský studijní program
Podniková ekonomika a management na 72. místě. Oba programy nabízí Fakulta
podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).
Praha 14. září 2015
Magisterský program CEMS – The Global Alliance in Management Education, je společným
projektem 29 prestižních vysokých škol a univerzit, které poskytují manažerské vzdělání.
Hlavním projektem aliance je společný navazující magisterský studijní program CEMS Master
in International Management (CEMS MIM). VŠE je členem CEMS již 17 let a CEMS MIM je
nedílnou součástí navazujícího magisterského studia v oboru International Management na
Fakultě podnikohospodářské. „Naší ambicí je být nejlepší fakultou zaměřenou na oblast
managementu v regionu střední Evropy,“ říká prof. Ing. Ivan Nový, CSc., děkan Fakulty
podnikohospodářské VŠE. „I proto nyní fakulta vstoupila do náročného procesu mezinárodní
akreditace EQUIS, kterou získaly ve světě jen ty nejkvalitnější fakulty orientované na výuku
managementu.“
Celosvětově CEMS v akademickém roce 2014 / 2015 studovalo 1128 studentů. Podle
Financial Times Ranking najde 95 % absolventů uplatnění do tří měsíců od absolvování. Jde
o velmi mezinárodní studijní program, což vysvětluje jeho velmi výborné umístění v žebříčku
Financial Times.
Zájemci o studium CEMS MIM na VŠE procházejí náročným tříkolovým přijímacím řízením a
musí ovládat angličtinu a další světový jazyk. Specifikem studijního oboru Master in
International Management je úzké propojení s praxí díky spolupráci s více než 60 korporátními
partnery. Například Škodou Auto, Plzeňským Prazdrojem, HILTI.
Všichni studenti mají povinnost absolvovat jeden semestr na partnerské vysoké škole a
minimálně 10 týdenní stáž v zahraničí. CEMS má sídlo v Paříži a má propracovaný systém
řízení. Členy strategického výboru jsou rektoři (VŠE zastupuje prof. Ing. Hana Machková,
CSc.), výkonného výboru prorektoři (doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.) a za obsahovou náplň a
kvalitu výuky zodpovídají akademičtí ředitelé (Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.).
Studijní obor Podniková ekonomika a management se umístil na 72. místě mezi tradičními
konkurenty VŠE ve střední Evropě – maďarskou Corvinius University v Budapešti (68. místo)
a polskou Warsaw School of Economics (75. místo). Do hodnocení je zařazeno pouze 80
nejlepších oborů. V letošním celosvětovém rankingu se umístily vysoké školy z 25 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 studijní obory škol nacházejících se v Austrálii, Kanadě, Číně,
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Indii, Taiwanu a Brazílii. Tradičně nejúspěšnější byly francouzské (21x) a britské (14x)
manažerské navazující magisterské studijní obory.
Financial Times global masters in management 2015.

x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 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.
Fakulta podnikohospodářská VŠE patří mezi nejvýznamnější fakulty zaměřené na oblast managementu
v regionu střední a východní Evropy. Posláním fakulty je příprava budoucích manažerů, kteří budou úspěšně řídit
podniky či neziskové organizace v mezinárodním prostředí. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění v mezinárodních
korporacích, v malých a středních podnicích, v kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní firmy.
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