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Program CEMS MIM na druhém místě
v hodnocení Financial Times
Program „CEMS Masters in International Management“ letos obhájil druhé místo
v hodnocení magisterských programů v oblasti managementu. Hodnocení každoročně
provádí Financial Times na základě dotazníků zaslaných absolventům studijních
programů. Společný program sedmnácti evropských univerzit, mezi něž patří i Vysoká
škola ekonomická v Praze tak potvrdil výrazný úspěch, kdy v konkurenci 35 programů
evropských univerzit a vysokých škol dosáhl opět na druhou pozici.
Praha 19. září 2007
Hodnocení Financial Times zahrnuje univerzity a business školy ze třinácti zemí. Kritérii byla
kombinace faktorů zahrnujících platové ohodnocení a mezinárodní působnost absolventů,
mezinárodní charakter a šíři jednotlivých programů a univerzit a v neposlední řadě kvalitu a
mezinárodní rozměr výzkumu realizovaného na univerzitách. Data byla získávána ze dvou
hlavních zdrojů, a to od samotných univerzit a současně od jejich absolventů, kteří ukončili
studium před třemi lety.
Kariéra absolventů programu CEMS MIM vykazuje velmi rychle rostoucí trend. V několika
kritériích dosáhl program CEMS MIM dokonce první příčku, a to kritérium „dnešní plat“, které
je založeno na průměrném platu absolventů tři roky po ukončení studia CEMS MIM, kritérium
mezinárodního působení absolventů a internacionalizace programu.
„Hodnocení potvrdilo, že CEMS MIM poskytuje svým studentům vysoké know-how a
příležitost úspěšně zahájit kariéru na poli mezinárodního managementu,“ říká akademická
ředitelka programu a proděkanka pro zahraniční vztahy fakulty podnikohospodářské doc.
Ing. Helena Sedláčková, CSc. „Druhým místem v žebříčku Financial Times byl CEMS MIM
potvrzen jako excelentní program v oblasti managementu, který je vůdčí silou na evropském
trhu a jsme velmi rádi, že můžeme našim studentům umožnit zapojení do tohoto programu a
současně se jako členská škola CEMS podílet na jeho realizaci,“ dodává.
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programu CEMS se významně podílí 55 mezinárodně orientovaných společností – Corporate
partners, kteří představují významnou složku CEMS. Českou republiku representuje ŠkodaAuto, a.s.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 17 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.
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