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VŠE se stala členem asociace CIDD
Vysoká škola ekonomická v Praze se stala členem mezinárodní asociace Consorcium
of International Double Degrees (CIDD), která sdružuje vysoké ekonomické školy
poskytující vzdělání ve formě „double degree“ programů.
Praha 30. června 2008
VŠE se do činnosti CIDD zapojila prostřednictvím svého celoškolského „double degree“
programu International Business – Central European Business Realities. Na tomto
programu, který je vyučován výhradně v angličtině, spolupracuje VŠE s Université Jean
Moulin Lyon 3 (Francie) a s Fachhochschule Mainz – University of Applied Sciences
(Německo).
Program otevírá studentům ojedinělou příležitost studovat jeden rok v Praze a druhý rok na
partnerské univerzitě, přičemž získají diplomy z obou vysokých škol. V současné době v
programu International Business v Praze studuje ve druhém ročníku 30 studentů z celého
světa a do prvního ročníku bude přijato opět 30 zájemců o studium. Více informací o
programu naleznete na http://ozs.vse.cz/english.
CIDD je nevládní asociací akreditovaných veřejných a soukromých vysokých ekonomických
škol, které nabízejí mezinárodní vzdělání v oblasti podnikání a zároveň rozšiřují svou
nabídku právě o programy „double degree“. Členem asociace CIDD se VŠE stala letos
v červnu.
Cílem tohoto uskupení je internacionalizace prakticky orientovaného ekonomického vzdělání,
vytváření nových možností a zahraničních zkušeností pro studenty a profesory. CIDD
zároveň podporuje navazování úzkých kontaktů mezi univerzitami a podnikovou sférou, a to
jak vysíláním studentů na odborné praxe, tak zapojením manažerů do výuky. Členství VŠE
v asociaci CIDD tak představuje další krok na cestě ke zkvalitnění výuky a internacionalizaci
studia. Více informací o CIDD naleznete na www.cidd.org.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 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. Jan Martin Rolenc
tiskový mluvčí
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
Ing. Klára Bratová
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 604 919 104
e-mail: pr@vse.cz
Více informací na www.vse.cz
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