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Rektor VŠE podepsal smlouvu o generálním
partnerství s Českou spořitelnou pro rok 2013
Česká spořitelna a Vysoká škola ekonomická v Praze podepsaly již po jedenácté
smlouvu o vzájemné spolupráci. Banka škole pomáhá s financováním vzdělávací
činnosti a angažuje se i nefinanční formou spolupráce. Například odborníci z České
spořitelny se zapojují do výuky, pravidelně se setkávají se studenty a umožňují jim
nahlédnout do praxe prostřednictvím stáží a stínování.
Praha, 24. ledna 2013
Generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny Ing. Pavel Kysilka, CSc. a
rektor Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. ve
středu 23. ledna podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci v roce 2013. Jedenáctý ročník
partnerství studentům nově umožní stínovat zaměstnance České spořitelny, kteří působí v
manažerských pozicích, účastnit se dlouhodobých stáží v bance a získávat od odborníků
z praxe náměty pro své studijní projekty.
„Mladí studenti přináší do banky spoustu nových nápadů a inspirace. Při stážích a stínování
např. poskytují našim manažerům cennou zpětnou vazbu a svěží pohled člověka zvenku, “
řekl Pavel Kysilka, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.
Finanční podpora České spořitelny škole každoročně umožňuje vydávání vědeckých
časopisů a publikací, organizaci několika odborných i společenských akcí a konferencí,
oceňování mimořádných studentských výsledků a členství v mezinárodních organizacích.
Spolupráce mezi bankou a VŠE však probíhá i na dalších, nefinančních, úrovních. Odborníci
z České spořitelny na akademické půdě přednáší a pomáhají studentům s přípravou
diplomových a studentských prací, účastní se pracovního veletrhu Šance a pravidelně se
studenty diskutují. V akademickém roce 2009/2010 byla na VŠE otevřena vedlejší
specializace „Analytik finančního sektoru,“ na jejíž výuce se od té doby každým rokem
společně podílejí vyučující z VŠE i manažeři z České spořitelny.
„Spolupráce České spořitelny a Vysoké školy ekonomické v Praze představuje kooperaci
velkých a významných institucí z dvou zdánlivě odlišných sfér. Přesto, nebo snad právě díky
tomu, mají obě prospěch ze vzájemné součinnosti. Učitelé i studenti mohou spolupracovat s
významnou finanční institucí, Česká spořitelna v pozici potenciálního zaměstnavatele zase
monitoruje kvalitu studentů a snáze vyhledává budoucí kvalitní zaměstnance,“ řekl Jindřich
Soukup, prorektor pro sociální záležitosti a finance VŠE.
Česká spořitelna je generálním partnerem Vysoké školy ekonomické již od roku 2002.
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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.
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