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VŠE a Česká spořitelna
podepsaly smlouvu o generálním
partnerství na rok 2012
Rektor VŠE Richard Hindls a předseda představenstva a generální ředitel České
spořitelny Pavel Kysilka podepsali 23. ledna 2012 smlouvy, jimiž se konkretizuje
dlouhodobá spolupráce obou významných institucí na rok 2012. Smlouvy se týkají
zejména rozvoje výzkumu, účasti specialistů České spořitelny ve výuce a podpory
studentských organizací působících při VŠE.
Praha 25. ledna 2012
V pondělí 23. ledna 2012 proběhlo v pražském sídle centrály České spořitelny, a.s.
neformální setkání, při němž představitelé banky a Vysoké školy ekonomické v Praze
podepsali smlouvy, v jejichž rámci se bude naplňovat spolupráce obou institucí v roce 2012.
V oblasti vědy je cílem obou institucí stimulovat pracovníky školy, aby prezentovali kvalitní
výsledky své vědecké činnosti jednak v odborných publikacích a v článcích v odborných
časopisech, jednak ve svých vystoupeních na mezinárodních vědeckých konferencích, které
se pořádají na VŠE. Druhou oblastí je prezentace a popularizace vědecké činnosti vysokých
škol před širokou veřejností. Významnou akcí tohoto typu je Den vědy na pražských
vysokých školách, který proběhne za účasti největších pražských škol (UK, ČVUT, VŠCHT,
ČZU a VŠE) v pátek 23. listopadu 2012 v žižkovských prostorách VŠE.
Spolupráce VŠE a České spořitelny je vidět i v pedagogické oblasti. Studenti školy mají
možnost setkat se s odborníky z České spořitelny na přednáškách. Zástupci České
spořitelny konzultují se studenty při přípravě jejich seminárních, bakalářských či diplomových
prací. Významnými akcemi, na nichž se Česká spořitelna podílí, je veletrh pracovních
příležitostí Šance a Den bankovní profese. Na Dni bankovní profese velké bankovní domy
představují studentům VŠE v rámci workshopů vybrané bankovní činnosti. Veletrh Šance
nabízí studentům bezprostřední kontakt s jejich budoucími zaměstnavateli. V neposlední
řadě je významná i pomoc České spořitelny při rozvoji mezinárodní mobility studentů VŠE.
Vedení České spořitelny i VŠE si dobře uvědomují, že život na vysoké škole má i svou
společenskou stránku. Vyjádřením sociální odpovědnosti obou organizací je např. Grant
rektora VŠE a České spořitelny, který podporuje odborné, kulturní či sportovní aktivity
studentských zájmových organizací. V roce 2012 požádaly studentské organizace o podporu
60 akcí a výběrová komise rozhodne o výši konkrétních podpor do konce ledna. Česká
spořitelna podporuje i další společenské akce pořádané školou. K nim patří reprezentační
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Ples VŠE, který proběhne ve středu 5. prosince 2012, nebo setkání absolventů školy Den
s VŠE, které se uskuteční v sobotu 2. června 2012.
x x x
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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