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VŠE v Praze ocenila velvyslance Pierra
Lévyho medailí Aloise Rašína
V pátek 6. září 2013 udělila VŠE v Praze na návrh Fakulty mezinárodních vztahů
medaili Aloise Rašína velvyslanci Francouzské republiky. Touto medailí jsou
oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE nebo
přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti.
Praha 6. září 2013
Pan Pierre Lévy je mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Francouzské republiky
v České republice od ledna roku 2010. Je absolventem partnerské vysoké školy VŠE ESCP
Europe, dále vystudoval Institut politických věd v Paříži a doktorát z ekonomie získal
na Univerzitě Paris IX Dauphine. Je rovněž absolventem ENA, nejprestižnější školy
pro vzdělávání státních úředníků ve Francii.
Od počátku své mise v České republice spolupracoval pan Pierre Lévy s Fakultou
mezinárodních vztahů nejen z titulu své funkce velvyslance, ale zapojil se i do odborných
aktivit, kde zúročil své vědomosti a zkušenosti z oblasti evropské ekonomické integrace.
Díky jeho iniciativě měli studenti možnost vyslechnout přednášky předních francouzských
odborníků, například vrchního ředitele Sekce pro evropské záležitosti a makroekonomickou
politiku Philippa Gudin de Valleri, profesora ekonomie na Université Paris-Dauphine a člena
poradní rady francouzského premiéra pro ekonomické záležitosti pana Jean Pisani-Ferryho
nebo profesora Christiana de Boissieu, předsedy ekonomických poradců premiéra Françoise
Fillona. V rámci těchto seminářů dr. Lévy vždy vystoupil formou ko-referátu.
Dalším pracovištěm, se kterým pan velvyslanec úzce spolupracuje, je Francouzsko-český
institut řízení. Pan Pierre Lévy zavedl tradici setkávání absolventů programu MBA-Master
Management et Administration des Entreprises a učitelů VŠE na půdě francouzského
velvyslanectví v Buquojském paláci, pravidelně se účastnil slavnostních promocí na VŠE
a maximálně podporoval veškeré aktivity, které vedou k rozvoji bilaterální spolupráce
v oblasti výměn učitelů a studentů.
„Pro mezinárodní vztahy VŠE je Francie strategickým partnerem“, zdůrazňuje prorektorka
pro zahraniční vztahy prof. Machková. Kromě výměnných programů (v roce 2012 bylo
do Francie vysláno 60 studentů a přijato 86 studentů), jsou francouzské školy nejčastějšími
smluvními partnery v programech typu joint degree (CEMS – HEC Paris; EGEI – Université
des Sciences et Technologies de Lille; IDS – SciencesPo), double degree (IB – IAE Lyon)
a MBA-MAE (Université Jean Moulin Lyon 3) i nejaktivnějším partnerem v oblasti učitelských
výměn. Dceřiné společnosti francouzských firem Komerční banka a L´Oréal ČR jsou
významnými a dlouholetými partnery VŠE.
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„Udělení medaile Aloise Rašína panu Pierru Lévy je proto jak výrazem ocenění jeho
odborných kvalit, tak symbolickým oceněním úspěšné meziuniverzitní spolupráce Vysoké
školy ekonomické v Praze s francouzskými partnery“, konstatovala prorektorka Machková.
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.
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