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Rektorka VŠE zvolena do Správní rady
EIASM
Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., byla 1. října 2015 jednomyslně zvolena
do Správní rady významné asociace evropských manažerských vysokých škol EIASM European Institute for Advanced Studies in Management. Funkční období
prof. Machkové je tříleté a VŠE bude mít jako jediná vysoká škola ze zemí střední
a východní Evropy zastoupení v nejvyšším vedení této prestižní asociace.
Praha 5. října 2015
EIASM byl založen v roce 1971 a sídlí v Bruselu. Posláním této mezinárodní asociace je
přispívat ke zvyšování kvality výzkumu v oblasti manažerských vědních disciplín a podporovat
doktorské studijní programy. V rámci této mezinárodní sítě je v současné době registrováno
téměř 45 000 vysokoškolských vědeckých a pedagogických pracovníků. EIASM sdružuje 90
univerzit, výzkumných ústavů a tak zvaných business schools z 20 evropských zemí. Vysoká
škola ekonomická v Praze je dlouholetým členem a je dosud jedinou českou institucí
zastoupenou v EIASM.
„Jsem velmi poctěna, že jsem byla zvolena do Správní rady instituce, která přispívá ke kvalitě
evropského manažerského vzdělávání“, uvádí rektorka VŠE. „Mé zvolení je výrazem uznání
výborného jména VŠE v zahraničí. Členové Správní rady vesměs působí na špičkových
vysokých školách a skutečnost, že kolegové oslovili a zvolili zástupce VŠE, svědčí o tom, že
vážnost VŠE v mezinárodním prostředí stoupá. Členství v řídících strukturách mezinárodních
organizací nás přibližuje k cíli, kterým je zaujmout vedoucí postavení na trhu manažerského
a ekonomického vzdělávání v zemích střední Evropy a být vyhledávanou mezinárodně
respektovanou výzkumnou univerzitou“, dodává prof. Machková.
Cíle EIASM:





posilovat evropský výzkum v oblasti managementu,
podporovat a usnadňovat vznik a koordinaci společných vědecko-výzkumných
projektů v oblasti managementu pod vedením předních evropských odborníků,
stimulovat kontakty mezi studenty, doktorandy a vědecko-výzkumnými pracovníky,
podporovat rozvoj a kvalitu evropských doktorských studijních programů v oblasti
managementu.

Aktivity EIASM:




rozvíjí a udržuje sítě spolupracujících evropských vědecko-výzkumných pracovníků
v oblasti managementu,
organizuje konference, semináře a workshopy,
nabízí semináře pro doktorandy a rozvíjí další aktivity, které posilují vzdělávání nové
generace evropských vědecko-výzkumných pracovníků.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 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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