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VŠE podepsala Memorandum o spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí
V pátek 13. dubna 2012 podepsali rektor VŠE prof. Richard Hindls a náměstek ministra
zahraničních věcí Ing. Tomáš Dub smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Jejím cílem je
posílit vzájemně výhodné vztahy mezi oběma institucemi.
Praha, 13. dubna 2012
Pro Vysokou školu ekonomickou v Praze je rozvoj mezinárodní spolupráce jednou ze
zásadních strategických priorit. Hlavními pracovišti školy, která budou smlouvu realizovat,
jsou Fakulta mezinárodních vztahů a Centrum evropských studií. Kromě rektora VŠE se
proto slavnostního aktu zúčastnili i prorektorka pro zahraniční vztahy a PR prof. Ing. Hana
Machková, CSc. a děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Štěpán Müller, CSc.
Spolupráce by měla zahrnovat řadu aktivit jak v oblasti vzdělávací, tak v oblasti vědeckovýzkumné. V Memorandu jsou zmíněny např:






projekty základních a specializovaných vzdělávacích kurzů,
odborné stáže a praxe studentů v České republice i zahraničí,
výzkum v oblastech společného zájmu, především ve vnějších ekonomických
vztazích,
výměna znalostí a zkušeností týkajících se organizace výuky v akademických
institucích,
výměny či společné účasti odborníků na konferencích, symposiích a panelových
diskusích.

Hlavními útvary, které budou zajišťovat spolupráci podle tohoto Memoranda na straně MZV,
budou Diplomatická akademie, Kancelář strategií a plánování, Odbor dvoustranných
ekonomických vztahů a podpory exportu a Odbor mnohostranných ekonomických vztahů.
Rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc, dr.h.c. při podpisu smlouvy zdůraznil: „VŠE a
Ministerstvo zahraničních věcí neformálně spolupracují řadu let. Jsem rád, že dnešním dnem
dostává naše spolupráce institucionální charakter a věřím, že oficiální Memorandum přispěje
k rozvoji nových aktivit“. Děkan FMV doc. Müller zdůraznil zájem fakulty o spolupráci
zejména pro navazující magisterské studijní obory Mezinárodní politika a diplomacie,
Evropská integrace a Mezinárodní obchod. Zejména pak vítá možnost stáží studentů a
mladých učitelů na ústředí MZV i ambasádách, jež jim umožní poznat praktickou činnost
státní správy. Věří také, že MZV bude v mnohem větší míře využívat expertní zázemí Fakulty
mezinárodních vztahů.
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Náměstek ministra Ing. Tomáš Dub po podpisu Memoranda uvedl: „Právě podepsanému
Memorandu přikládám zásadní význam; česká diplomacie potřebuje mít silného partnera na
akademické úrovni v oblasti ekonomiky a podpory exportu a VŠE patří k nejlepším
akademickým institucím v naší zemi. Zároveň chceme dát příležitost nejtalentovanějším
studentům VŠE blíže se seznámit s fungováním ekonomické diplomacie v praxi ať už
prostřednictvím stáží nebo formou zpracování projektů. Toto je oboustranně výhodná
spolupráce, ze které budou mít užitek v konečném důsledku české firmy a exportéři."
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:
Ing. Jan Martin Rolenc
Tiskový mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
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