TISKOVÁ ZPRÁVA

VŠE spouští první program MBA v ČR
zaměřený na nemovitosti a jejich
oceňování
Praha 4. října – Na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) bude v listopadu 2018
zahájen nový program MBA, Nemovitosti a jejich oceňování. Přihlášky lze zasílat do
12. 10. 2018. Studijní program zaměřený na ekonomickou stránku nemovitostí
spojenou s jejich rozvojem, investicemi a oceňováním je organizován Katedrou financí
a oceňování podniku na Fakultě financí a účetnictví VŠE ve spolupráci s Royal
Insitution of Chartered Surveyors (RICS).
„Program MBA zaměřený na nemovitosti je prvním svého druhu v České republice a jako
první přináší komplexní studium trhu s nemovitostmi ze všech úhlů pohledu včetně právních,
technických a ekonomických souvislostí. Předměty budou vyučovány v češtině s vloženými
anglickými přednáškami“, představuje nový program Jaroslav Kaizr, výkonný ředitel
programu MBA a vedoucí oddělení pronájmu komerčních prostor v Savills. „Tento typ
programu na trhu dlouhodobě chybí a jsem rád, že se Fakulta financí a účetnictví na VŠE
tomuto segmentu nyní cíleně věnuje,“ dodává.
„Naším dlouhodobým cílem je nabídnout veřejnosti kvalitní a komplexní studium nemovitostí
na akademické půdě. Mezi lektory jsou odborníci z praxe, z akademické i státní sféry.
Podařilo se nám dát dohromady tým skutečně výjimečných osobností, které mají zájem své
zkušenosti předávat,“ říká Barbora Rýdlová, vedoucí Katedry financí a oceňování podniku.
Mezi lektory se představí například prezident RICS Česká republika William Bucknell,
světově uznávaný architekt Ian Bogle nebo Bert Hesselink ze CBRE, který stojí za projektem
Art of Space. Za VŠE se na výuce bude podílet např. prorektor pro studijní a pedagogickou
činnost Petr Dvořák, prorektor pro vědu a výzkum Petr Musílek nebo děkan fakulty Financí a
účetnictví Ladislav Mejzlík.
Program MBA Nemovitosti a jejich oceňování bude probíhat formou soustředění, vždy v
pátek odpoledne a v sobotu jednou za 3 týdny po dobu 4 semestrů. Odborným garantem
programu MBA je prof. Miloš Mařík. Informace o studiu a o přihlašování do studia zájemci
naleznou ZDE.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 15 000 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
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Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Richard Thaler. Více informací na
www.vse.cz.
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