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VŠE vyhlášena nejlepší „business school“
v regionu SVE v roce 2010
VŠE získala ocenění nejlepší vysoká škola v regionu střední a východní Evropy již
potřetí. V rankingu Eduniversal jí byl udělen nejvyšší počet pěti palem, které
symbolizují rozvoj internacionalizace.
Praha 29. října 2010
V rámci konference „Eduniversal World Convention“ byly 28. října 2010 na slavnostním gala
večeru na pražském Žofíně vyhlášeny výsledky volby děkanů a rektorů prestižních vysokých
škol, kteří vybrali tři nejlepší ekonomické univerzity „Top 3 Best Business Schools“. Školy
jsou členěny podle geografického hlediska do devíti světových regionů: Afrika, střední Asie,
střední a východní Evropa, Střední východ, Dálný východ, Latinská Amerika, Severní
Amerika, Oceánie a západní Evropa. Cílem hodnocení je ocenit vysoké školy, které mají
nejlepší výsledky v oblasti internacionalizace.
Výběr celkem tisíce škol zařazených do hodnocení provádí Mezinárodní vědecký výbor
složený z nezávislých expertů. Při hodnocení mohou školy získat od jedné do pěti palem
„Palm Awards“ podle počtu získaných hlasů od děkanů či rektorů vybraných vysokých škol
a podle kritérií, jimiž jsou hodnoceny úspěchy v oblasti internacionalizace. Do nejvyšší
kategorie „Universal Business School“ symbolicky oceněné pěti palmovými listy může být
zařazeno pouze 100 nejúspěšnějších světových škol bez ohledu na region, ve kterém škola
působí. V této kategorii jsou nejvíce zastoupeny západoevropské (35), severoamerické (33)
a východoasijské (15) vysoké školy ekonomické. Ze zemí střední a východní Evropy se do
stovky nejlépe hodnocených škol podařilo prosadit pouze dvěma školám – VŠE v Praze a
SGH Warsaw School of Management.
Více

informací

o

metodologii

je

možné

získat

http://www.convention.eduniversal.info/methodology.php.
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Tabulka: Školy oceněné v hodnocení Eduniversal
Region
Afrika

střední Asie

střední a východní
Evropa

Střední východ

Dálný východ

Země
Jižní Afrika
Egypt
Jižní Afrika
Indie
Indie
Indie
ČR
Rusko
Polsko

Název vysoké školy*
University of Cape Town
The American University of Cairo
University of Stellenbosch Business School
Indian Institute of Management Bangalore
Indian Institute of Management Ahmedabad
Indian Institute of Management Calcutta
Vysoká škola ekonomická v Praze
St. Petersbourg State University

Izrael
Turecko
Turecko
ČLR
ČLR

Tel Aviv University
Koç University
Istambul University
CEIBS
Hong Kong University of Science and
Technology
Fudan University School of Management
National University of Singapore
ITESM – Egade Monterrey
Pontifica Universidad Católica de Chile
INCAE Business School
FGV-EAESP
Harvard Business School
MIT Sloan School of Management
McGill University
The University of Aucland Business School
The University of Melbourne
The University of Sydney
London Business School
Copenhagen Business School
Rotterdam School of Management

ČLR a
Sinagapur
Latinská Amerika
Mexico
Chile
Costa Rica
Brazílie
Severní Amerika
USA
USA
Kanada
Oceánie
Nový Zéland
Austrálie
Austrálie
Západní Evropa
Velká Británie
Dánsko
Nizozemí
*Partnerská škola VŠE

SGH Warsaw School of Management

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
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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.

Eduniversal je celosvětový projekt francouzské konzultantské firmy SMBG. Výběr tisíce škol
zařazených do hodnocení provádí Mezinárodní vědecký výbor složený z nezávislých expertů. Mezi
kritéria hodnocení patří např. mezinárodní vliv a pověst školy, kvalita výukových programů, kvalita
vyučujících, ocenění získaná školou, akreditace školy na celostátní i mezinárodní úrovni, výsledky v
důležitých žebříčcích či účast v různých mezinárodních sdruženích a organizacích. O konečném
pořadí rozhodují hlasy děkanů a rektorů jednotlivých vysokých škol. V letech 2008, 2009 a 2010 byla
VŠE v Praze zvolena nejlepší vysokou školou ekonomickou v regionu střední a východní Evropy. Více
informací http://convention.eduniversal.info/.

Kontakt pro média
VŠE v Praze
Ing. Jan Martin Rolenc
vedoucí oddělení public relations, tiskový mluvčí
tel.: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
Eduniversal
Thierry Driver
Project Manager – Communication and International Affairs
e-mail: thierry.driver@eduniversal.com
tel.: (+33) 674342229
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