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VŠE rozšiřuje nabídku navazujících
magisterských programů v angličtině
Pro akademický rok 2010/2011 nabízí VŠE v Praze celkem šest akreditovaných
navazujících magisterských programů v anglickém jazyce. Nové programy připravily
Fakulta mezinárodních vztahů a Národohospodářská fakulta.
Praha 23. března 2010
Navazující magisterské studijní programy v anglickém jazyce jsou základním pilířem
internacionalizace VŠE v Praze. „S realizací navazujících magisterských programů
v angličtině máme výborné zkušenosti“, uvádí prorektorka pro zahraniční vztahy prof.
Machková. „Například v celoškolském programu International Business-Central European
Business Realities studují studenti z více než 35 zemí a mezinárodní program CEMS MIM
byl vyhodnocen časopisem Financial Times jako nejlepší na světě. Jsem ráda, že se
spektrum rozšířilo i o nové obory,“ dodává prof. Machková.
Fakulta mezinárodních vztahů reagovala na vysokou poptávku po studijním oboru
Mezinárodní politika a diplomacie a otevírá v příštím akademickém roce jeho anglickou verzi
„International and Diplomatic Studies“. Jedná se o dvouletý navazující magisterský
program, jehož nedílnou součástí je semestrální pobyt na partnerské vysoké škole
v zahraničí. K povinným předmětům patří např. International Economic Relations, Great
Powers in International Relations, Europe in International Relations, Comparative Politics,
International Law in International Relations, Foreign Policy Making and Analysis, Theories of
International Relations a Globalization in International Relations. Program je určen českým i
zahraničním studentům, kteří se chtějí uplatnit v diplomatické službě nebo pracovat
v mezinárodních organizacích a institucích. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2010. Více
informací o programu: http://ids.vse.cz/
Centrum latinskoamerických studií a Národohospodářská fakulta připravily dvouletý
magisterský program s názvem „Economic and Regional Studies of Latin America”.
Studenti mohou absolvovat roční či semestrální studijní pobyt na partnerské vysoké škole
v Latinské Americe. Povinnými předměty jsou např. Regional structures of Europe and Latin
America, Regional Theories, Comparative Economic Systems, Regional policy, development
assistance, economic and social cohesion in the EU, Economic policy and social systems in
Latin America, Comparison of socio-cultural environment of the EU and Latin America a
History of Latin America after 1945. Vzhledem k rostoucímu ekonomickému významu
regionu bude uplatnění po vystudování tohoto programu široké, a to nejen v České republice
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a Evropské Unii, ale též v celém iberoamerickém světě. Uzávěrka přihlášek je 30. května
2010. Více informací o programu: http://clas.vse.cz
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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
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