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VŠE získala mezinárodní uznání
V rámci projektu EDUNIVERSAL proběhlo celosvětové hodnocení mezinárodního
významu vysokých škol ekonomických (Business schools). Vysoká škola ekonomická
v Praze obsadila první místo v České republice a získala nejvyšší ocenění “pěti
palmových listů“ za mezinárodní vliv ve svém oboru.
Praha 19. června 2008
EDUNIVERSAL je celosvětový projekt francouzské konzultantské firmy SMBG. Je odpovědí
na rostoucí internacionalizaci vzdělávání a představuje především informační základnu
v rámci srovnání jednoho tisíce nejlepších ekonomických škol na celém světě.

Studentům umožňuje vybrat si kvalitní školu dle oblasti zájmu a finančních možností, firmám
poskytuje vodítko při rozhodování, na kterých školách najdou nejlepší spolupracovníky, a
univerzitám samotným může pomoci přilákat nové zahraniční studenty či vyučující.

Výběr tisíce škol zařazených do hodnocení provedl Mezinárodní vědecký výbor složený z
nezávislých expertů, reprezentujících devět geografických akademických zón, do kterých
jsou školy rozděleny.

Mezi kritéria hodnocení patřily 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. Výsledkem je symbolické udělení tzv. palmových listů (škola
může získat maximálně 5 palem). Ty představují úroveň mezinárodního vlivu každé školy a
dávají představu o umístění školy v rámci oficiálního srovnání jak v rámci jednotlivé země,
tak v dané geografické oblasti a v neposlední řadě i na mezinárodní úrovni.
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Universal Influence
International Influence
Strong Regional Influence
Strong Local Influence and/or with privileged continental links
National Influence

VŠE v tomto hodnocení získala všech pět palmových listů, což ji řadí mezi „univerzální
ekonomické školy s významným mezinárodním vlivem“.

Školy hodnotí nejen Mezinárodní vědecký výbor ale také zástupci ostatních škol zařazených
do tohoto oficiálního srovnání. V tomto systému hodnocení dosáhla VŠE „míry doporučení“
(Recommendation Rate) ve výši 423 promile, a umístila se tak na prvním místě mezi
školami, které nabízejí manažerské studijní programy v ČR.

Podobného ocenění se dostalo i řadě zahraničních partnerských škol VŠE, což svědčí o
kvalitě mezinárodních kontaktů školy.
x x x
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
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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 a www.eduniversal.com.
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