Tisková zpráva

Program Fakulty podnikohospodářské VŠE je podle Financial
Times čtrnáctý nejlepší na světě

Praha, 13. září 2021 – Magisterský program Master in International Management, který je v anglickém
jazyce vyučován na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, se v aktuálním
žebříčku „Financial Times Masters in Management 2021“ umístil na čtrnáctém místě. Jedná se
o historicky nejlepší umístění programu v tomto žebříčku a posun o osm příček vzhůru oproti loňskému
roku. Navíc je stejně jako v předchozích letech nejlépe hodnoceným programem v regionu střední a
východní Evropy.
Pod názvem Master in International Management/CEMS je na VŠE realizován formou joint degree dvouletý
magisterský studijní program, po jehož ukončení získávají absolventi nejen titul inženýr, ale také mezinárodně
uznávaný certifikát CEMS MIM, Master in International Management. Strategická aliance CEMS, která má
sídlo v Paříži, sdružuje nejlepší „business schools“ ze třiceti čtyř zemí celého světa a sedmdesát globálně
působících firem. Specifikem joint degree programu CEMS je zejména úzká spolupráce s korporátními
partnery, mezi které patří např. Škoda Auto, Plzeňský Prazdroj a Hilti, a výrazný zahraniční přesah. Studenti
programu musí povinně absolvovat zahraniční pracovní stáž a strávit jeden semestr na vybrané členské
univerzitě aliance CEMS. Absolventi se uplatňují zejména na manažerských pozicích v mezinárodních firmách.
„Financial Times Ranking je nejuznávanějším žebříčkem v oblasti managementu a je velmi pozorně sledován
všemi, kteří se v oblasti mezinárodního vzdělávání orientují. Výborný výsledek programu Master in International
Management posílí jak dobré jméno fakulty, tak prestiž celé VŠE. Díky dlouhodobým úspěchům programu jsme
ve společnosti nejlepších škol na světě, Fakulta podnikohospodářská může být právem hrdá,“ oceňuje výsledek
rektorka VŠE Hana Machková.
První místo žebříčku obhájila švýcarská University of St. Gallen. Druhou pozici dlouhodobě zaujímá HEC Paris,
Francie a na třetím místě je irská University College Dublin: Smurfit. Všechny tři vysoké školy jsou, stejně jako
VŠE, členy aliance CEMS.
Hodnocení v rámci žebříčku Financial Times vychází z řady kritérií. Důležité jsou zejména kariérní posun
absolventů programu (včetně platových podmínek), diverzita dané školy (poměr žen mezi vyučujícími nebo podíl
mezinárodních studentů), mezinárodní zkušenosti absolventů programu a úroveň vědecko-výzkumných aktivit
hodnocené školy.
Kompletní žebříček Financial Times Masters in Management 2021 je k dispozici zde.
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