TISKOVÁ ZPRÁVA

VŠE otevírá nový program pro
talentované studenty
Sedmdesát vybraných studentů VŠE bude mít každoročně příležitost zapojit se
do elitního vzdělávacího a tréninkového programu „Honors Academia“. Program je
určený studentům magisterského studia a bude zahájen v září 2007 na Fakultě
podnikohospodářské. Hlavní předností projektu je úzké zapojení významných českých
firem.
Praha 27. června 2007
Studenti budou do programu vybíráni odborníky z katedry psychologie a sociologie řízení
VŠE ve dvoustupňovém řízení. Studium bude rozloženo do čtyř semestrů. Program
nenahrazuje standardní výuku a

bude probíhat převážně blokovou a mimosemestrální

formou. Každý student musí v rámci programu absolvovat nejméně dvouměsíční stáž ve
zvolené firmě. Odborníci z firemního sektoru se budou rovněž významně podílet na výuce.
Účast na projektu přislíbily mimo jiné společnosti Škoda Auto, Deloitte, Johnson & Johnson /
JNJ Global Business Services, Schenker Logistic, Veletrhy Brno, Pražské jaro či Lufthansa.
„Jednáme i s dalšími partnery, jako je Telefónica O2, ČSOB, Komerční banka či Siemens,“
říká garant programu prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Na výuce budou spolupracovat rovněž zahraniční univerzity, které již podobné programy
realizují. Jedná se např. o Universität Regensburg či University of Denver. Oficiálním
partnerem projektu je CZECH TOP 100. Projekt je v převážné míře financován z firemních
prostředků a z rozvojového programu MŠMT. Studenti se spolupodílejí částkou 10 tisíc Kč.
Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou ve formě skupinové diskuze. Úspěšní absolventi
získají certifikát.
V rámci VŠE funguje již delší dobu také jiný certifikovaný dvousemestrální program, a to
CEMS Master´s Degree in International Management. Každoročně se do něj zapojuje 40
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studentů VŠE. CEMS (Community of European Management Schools and International
Companies) je prestižní sdružení ekonomických vysokých škol ze sedmnácti evropských
zemí a šedesáti velkých mezinárodních společností. Z každé evropské země může být
členem CEMS pouze jedna vysoká škola. Studenti absolvují mimo jiné jeden semestr studia
na některé ze zahraničních partnerských škol a desetitýdenní zahraniční praxi.

x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 15 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.

Kontakt pro média:
Ing. Miroslav Karlíček
tiskový mluvčí
oddělení public relations
tel.: 224 098 541
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
Ing. Klára Bratová
oddělení public relations
tel.: 224 098 541
mobil: 604 919 104
e-mail: pr@vse.cz
Více informací na www.vse.cz
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