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VŠE a Hewlett Packard Enterprise uzavřely
smlouvu o spolupráci
Jednatel společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) Ing. Lukáš Najman, rektorka
Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., a děkan
Fakulty podnikohospodářské VŠE (FPH) prof. Ing. Ivan Nový, CSc., dnes podepsali
Smlouvu o partnerské spolupráci. Díky tomu se studentům přiblíží informace o
kariérních možnostech v této společnosti. Společnost HPE do svého týmu přijímá
čerstvé absolventy, kteří nastupují do dvouletého uceleného graduate programu.
V něm prochází jednotlivými úrovněmi školení, získávají znalosti a zkušenosti
v oblasti obchodu. HPE se zároveň stává hlavním partnerem programu Honors
Academia FPH a partnerem vedlejší specializace Sales Management FPH.

Praha 21. června 2017
Hewlett Packard Enterprise je nadnárodní společnost zabývající se komplexním řešením IT
infrastruktury.
HPE se stává novým partnerem VŠE. K uzavření smlouvy přispěla iniciativa absolventa VŠE
Ing. Víta Bergera, který během studií vykonával funkci prezidenta sekce ESN VŠE Praha
Buddy System. „Mám velkou radost, že se nám daří získávat významné firmy pro
institucionalizované partnerství s VŠE. Současným trendem je – jako v případě HPE - cílená
podpora fakultních projektů. Program Honors Academia Fakulty podnikohospodářské si
partnerství zaslouží, protože podporuje rozvoj talentovaných studentů navazujících
magisterských studijních oborů. Těší mě také, že bývalý prezident našeho Buddy Systemu,
tedy jedné z nejaktivnějších a největších studentských organizací na VŠE, jež pečuje o
zahraniční studenty a přispívá k internacionalizaci školy, uspěl v praxi a navíc na svoji alma
mater nezapomněl,“ uvádí k nově navázané spolupráci rektorka VŠE prof. Ing. Hana
Machková, CSc.
Hlavní část partnerské smlouvy se bude realizovat prostřednictvím spolupráce HPE a
Fakulty podnikohospodářské. HPE se stává hlavním partnerem programu Honors Academia.
Jde o nadstandardní vzdělávací a tréninkový program pro talentované studenty, kteří mají
zájem dále rozvíjet své znalosti a dovednosti. Především v oblastech jako je management,
leadership či prezentační dovednosti. Součástí programu jsou výuka exkluzivních předmětů,
zahraniční exkurze, tematické přednášky či best practice ve spolupráci s partnerskými
firmami. Odborníci z HPE se také budou podílet na výuce vedlejší specializace Sales
Management FPH. Ta poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v
oblasti prodeje a obchodu a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží,
zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 16 700 studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
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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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