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Nový studijní obor Arts Management
poprvé v ČR
Fakulta

podnikohospodářská

Vysoké

školy

ekonomické

v Praze

otevírá

v akademickém roce 2007/2008 jako první v České republice nový studijní obor Arts
Management.

Obor je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností

manažerského a ekonomického typu s uplatněním v různých organizacích a
institucích, které se zabývají kulturou a využitím kulturního dědictví České republiky.
Praha 23. března 2007
Nový obor Arts Management je možno studovat jak v tříletém bakalářském typu studia
v prezenční formě, nebo jako navazující magisterské studium a to v kombinované formě
výuky. Magisterský stupeň je určen především pro absolventy bakalářských oborů se
zaměřením na kulturu, umění, historii, popř. architekturu, kteří předpokládají, že najdou
uplatnění nebo již pracují v organizacích či institucích zabývajících se kulturou, uměním či
zhodnocováním kulturního dědictví ČR.
Podávání přihlášek na výše uvedený bakalářský studijní obor je stanoveno do konce března
a na navazující magisterský studijní obor do konce dubna letošního roku.
Bližší informace o přijímacím řízení a profilu oboru mohou zájemci získat na webové adrese
http://fph.vse.cz/stane_se/arts.asp.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 15 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. Mezi
v dnešní době nejznámější absolventy patří prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Ing. Jiří Paroubek nebo Ing. Martin
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Jahn, MBA. 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.

Kontakt pro média:
Ing. Miroslav Karlíček
tiskový mluvčí
oddělení public relations
tel.: 224 098 541
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
Ing. Klára Bratová
oddělení public relations
tel.: 224 098 541
mobil: 604 919 104
e-mail: pr@vse.cz
Více informací na www.vse.cz
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