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VŠE je podle prestižního žebříčku QS
World poprvé mezi 700 nejlepšími
univerzitami světa
QS World University Rankings® je jeden z nejprestižnějších mezinárodních
srovnávacích žebříčků vysokých škol. Je každoročně zveřejňován již od roku 2004. V
současné době je na tomto žebříčku uvedeno 800 nejlepších univerzit z celého světa.
Praha 26. září 2013
Postupně zdokonalovaná metodika hodnocení QS je relativně stabilní a vychází z šesti
kritérií, kterými jsou akademická reputace, reputace mezi zaměstnavateli, poměr počtu
učitelů k počtu studentů, podíl zahraničních studentů a podíl cizinců v akademickém sboru
školy. Žebříček navíc umožňuje srovnání univerzit podle regionů, oborů aj.
V letošním roce se v žebříčku nejlepších univerzit QS World University Rankings® poprvé
umístila i Vysoká škola ekonomická v Praze, a to na 651. – 700. místě společně s VUT Brno.
V pořadí českých univerzit si nejlépe vede Univerzita Karlova (233. pořadí), dále ČVUT
(451. - 460. pořadí); na 551. - 600. místě je Masarykova univerzita v Brně. Celosvětově v
rámci hodnocení univerzit převažuje výrazně úspěšnost technických a přírodovědných
oborů.
Žebříčku QS World obecné vévodí britské a americké univerzity. Další evropské (kromě
britských) se objevují až ve druhé desítce (ETH Zurich na 12. příčce a Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne na 19. příčce).
Pořadí nejlepších univerzit
1. Massachusetts Institute of Technology, USA
2. Harvard University, USA
3. University of Cambridge, Velká Británie
4. UCL (University College London), Velká Británie
5. Imperial College London, Velká Británie
.
.
.
233. Univerzita Karlova v Praze
451. – 460. České vysoké učení technické v Praze
501. – 600. Masarykova univerzita v Brně
651. – 700. Vysoká škola ekonomická v Praze
651. – 700. Vysoké učení technické v Brně.
„Podle některých zdrojů činí celkový odhadovaný počet vysokých škol na celém světě téměř
20 tisíc. Proto je pro Vysokou školu ekonomickou v Praze její umístění velkým úspěchem“,
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říká prof. Hronová, prorektorka pro vědu a výzkum. „Je třeba si uvědomit, že VŠE je oproti
jiným univerzitám v obtížnější situaci kvůli své úzké specializaci. Tradiční univerzity mají
např. lékařské, matematicko-fyzikální nebo přírodovědecké fakulty, které jsou silné v oblasti
základního výzkumu, a z tohoto pohledu mají v kritériích, která hodnotí vědecké výstupy
oproti nám velkou konkurenční výhodu“, dodává prorektorka Hronová.
Více informací na web: http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings

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.

Kontakt pro média
Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum
224 09 5759
e-mail: hronova@vse.cz
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tiskový mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
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