TISKOVÁ

ZPRÁVA

Proděkanka L. Štěrbová zvolena vicepresidentkou CIDD
Ve dnech 14. a 15. června 2013 se na VŠE v Praze uskutečnila výroční
konference konsorcia CIDD pro mezinárodní programy typu double degree.
Vice-presidentkou byla na pětileté období zvolena Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.,
proděkanka Fakulty mezinárodních vztahů a akademická ředitelka programu
International Business – Central European Business Realities.
Praha 15. června 2013
CIDD (Consorcium for International Double Degree) je neziskovou organizací, která
sdružuje veřejné a soukromé vysoké školy ekonomické, jež poskytují vzdělání v
oblasti mezinárodního podnikání a rozšiřují obvyklou nabídku výměnných studijních
pobytů o řádně akreditované programy zakončené získáním diplomů dvou univerzit.
Konsorcium bylo založeno v roce 2000 s cílem rozvinout a propagovat tento
originální koncept studia. Programy mohou být realizovány na bakalářské i
magisterské úrovni. VŠE se stala aktivním členem konsorcia v roce 2008.
V současné době je na VŠE v Praze realizován formou double degree např.
celoškolní studijní obor International Business – Central European Business
Realities. Vybraní studenti oboru mohou absolvovat jeden rok studia na zahraniční
partnerské škole v Lyonu, Mohuči, Innsbrucku nebo Ženevě. Partnerské zahraniční
programy jsou plně kompatibilní s programem International Business a po
absolvování studenti získávají diplom VŠE i zahraniční univerzity. „Zkušenosti
s realizací studia formou double degree jsou vynikající,“ konstatuje prof. Hana
Machková, prorektorka pro zahraniční vztahy a PR a garant oboru. „Jsme hrdí na to,
že tento studijní obor získal prestižní mezinárodní akreditaci EPAS od European
Foundation for Management Development. Forma double degree je dle mého názoru
nejvyšším stupněm internacionalizace vysoké školy a potvrzuje kvalitu výuky na
VŠE. Vyžaduje totiž plnou důvěru partnerské školy, že náš studijní obor je obsahově
srovnatelný s výukou západoevropských škol.“
Strategie VŠE pro rozvoj mezinárodních vztahů je založena na spolupráci se
špičkovými partnerskými školami a členství v mezinárodních organizacích, které
sdružují nejlepší vysoké školy ekonomického zaměření. Členství v CIDD umožňuje
VŠE nejen navázat kontakty s novými partnery, ale zejména získávat zkušenosti
z realizace této inovativní formy mezinárodní spolupráce. „Zvolení do funkce vicepresidenta takto významné mezinárodní organizace mě potěšilo nejen osobně, ale
zejména proto, že svědčí o tom, že Vysoká škola ekonomická v Praze je uznávaným
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partnerem pro mezinárodní spolupráci“, dodala nově zvolená vice-presidentka CIDD
Ludmila Štěrbová.
XXX
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.
Kontakt pro média
Ing. Jan Martin Rolenc
tiskový mluvčí, vedoucí PR
Tel.: 224 095 754
Mobil: 731 124 440
E-mail: pr@vse.cz
Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
Proděkanka pro zahraniční styky
Fakulta mezinárodních vztahů
Mobil: 733674909
E-mail: sterbovl@vse.cz

Strana 2 (celkem 2)

