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VŠE má nový prestižní MBA program
Vysoká škola ekonomická v Praze získala pro svůj nově nabízený MBA program
uznávanou mezinárodní akreditaci FIBAA. Stala se tak první českou veřejnou vysokou
školou, která tímto způsobem garantuje vysokou kvalitu svého MBA. FIBAA je
evropský mezinárodní akreditační subjekt, který garantuje, že akreditovaná univerzita
splňuje přísné standardy kvality a postupy v souladu s mezinárodními požadavky.
Praha 31. října 2008
Nový program MBA je určen zájemcům s vysokoškolským vzděláním a nejméně dvouletou
praxí v manažerské funkci. Tato praxe umožňuje studentům vzájemné předávání poznatků
z různých oborů, typů firem a pozic a zaručuje vysokou aplikovatelnost poznatků a
dovedností v praxi. Program bude zahájen v únoru 2009.
VŠE nabízí čtyři specializace: „MBA in Business and Entrepreneurship“, „MBA in Transport
and Logistics“, „MBA in Public Administration“ a „MBA in Construction Management“. Výuka
bude probíhat v moderních učebnách VŠE v českém a cizím jazyce. Organizována bude
formou intenzivních dvoudenních soustředění. Studovat je tak možné při zaměstnání. Délka
studia je dva a půl roku. Lektorský tým tvoří elitní vyučující z řad univerzitních profesorů,
expertů a specialistů z praxe, a to jak českých, tak zahraničních.
Titul MBA bývá považován za kvalifikační standard špičkových manažerů. „V České
republice je dnes možné vybírat z několika MBA programů, mezi kterými jsou však podstatné
rozdíly,“ říká prof. Ing. Ivan Nový, CSc., proděkan Fakulty podnikohospodářské VŠE.
„Velmi často české vysoké školy získají jen akreditaci partnerské zahraniční univerzity, a
nikoliv vlastní akreditaci přímo od uznávané instituce či asociace. To se samozřejmě
projevuje na kvalitě i prestiži programu,“ dodává. Mezi uznávané akreditační instituce patří
např. AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ve Spojených
státech, EQUIS, kterou uděluje EFMD v Bruselu, AMBA (Association of MBAs) ve
Velké Británii

nebo

FIBAA

(Foundation

for

International

Accreditation) v Německu.
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„Řada programů MBA na českém trhu nemá odpovídající kvalitu. Uchazeči proto často
zvažují studium MBA v zahraničí,“ říká Dipl.-Ing. Daniel Spálenka, MBA, výkonný ředitel
„International School of Business and Management“. Tento nově zřízený institut bude
program MBA na VŠE zajišťovat a dbát na zvyšování jeho kvality. „Nový MBA program na
VŠE by měl přinést významnou změnu. Chceme nabídnout rovnocennou alternativu
k prestižním MBA programům v zahraničí,“ dodává.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 17 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 a www.isbm.cz.
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