TISKOVÁ ZPRÁVA

VŠE mění název v angličtině
Praha, 1. říjen 2020 – Vysoká škola ekonomická v Praze má nový oficiální název
v angličtině. Místo původního University of Economics, Prague bude pro komunikaci se
zahraničím používat označení Prague University of Economics and Business. Nový
název přesněji charakterizuje současné zaměření školy a lépe vystihuje uplatnění
absolventů na trhu práce.
VŠE se svůj anglický název University of Economics, Prague rozhodla změnit na Prague
University of Economics and Business z několika důvodů. Tím hlavním je skutečnost, že
původní název přesně nevyjadřoval současné zaměření školy, a proto často nebyl snadno
pochopitelný pro zahraniční partnery a studenty.
„V angličtině je pojem Economics chápán podstatně úžeji než v češtině. Studium oboru
Economics je v západním světě vnímáno jako čistě teoretické s primárním zaměřením na
makroekonomii, mikroekonomii, statistiku a ekonometrii,“ vysvětluje rektorka VŠE prof. Hana
Machková.
Největší veřejná ekonomická vysoká škola v ČR má po celém světě více jak 250 partnerských
univerzit, ročně vyšle tisíc studentů na zahraniční studijní pobyty a obdobný počet přijme, je
součástí mezinárodních institucí a od roku 2016 prochází dlouhodobým akreditačním
procesem AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business),
jehož završení patří mezi hlavní cíle vedení školy. Změna anglického názvu tak představuje
významný strategický krok vedoucí k lepší mezinárodní srozumitelnosti.
„Ke změně názvu v angličtině jsme přistoupili po zralé úvaze. Hlavní strategickou prioritou VŠE
je internacionalizace založená na rozvoji cizojazyčných a výměnných studijních programů.
Zatímco v češtině je značka srozumitelná, protože pojem ekonomie je chápán jako zastřešující
název i pro manažerské studijní programy, v angličtině tomu tak není. V západních zemích
University of Economics prakticky neexistují. Obsahově je dnes většina studijních programů
VŠE zaměřena na byznys a tisíce našich absolventů pracují na manažerských pozicích ve
firmách. Příliš úzká specializace vyjádřená názvem University of Economics odrazovala
zájemce o studium na business school a stala se problematickou i v rámci mezinárodních
akreditací, o které usilujeme. Nový název je inspirován jednou z nejlepších evropských
ekonomických univerzit, vídeňskou WU. Ta si ponechala v němčině původní název Wirtschafts
Universität Wien, ale v angličtině používá pro lepší mezinárodní srozumitelnost Vienna
University of Economics and Business,“ zdůrazňuje rektorka Machková.

Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 13 000 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. Richard Thaler. Více informací na www.vse.cz.
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