TISKOVÁ ZPRÁVA

Výuka mezinárodního obchodu na VŠE je
na světové úrovni
EFMD (European Foundation for Management Development) rozhodla na zasedání 20.
února 2018 o udělení prestižní programové akreditace EPAS dvěma magisterským oborům
VŠE na maximální období pěti let. Udělení akreditace na pět let pro dva obory je zcela
mimořádné. Zatím se tímto úspěchem může pyšnit pouze sedm vysokých škol z celého světa.
Akreditaci získaly obory Mezinárodní obchod a International Business – Central European
Businees Realities.
Praha 21. února 2018
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE obhájila prestižní mezinárodní akreditaci EPAS pro
magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business – Central European Business
Realities na maximálně možné období 5 let. EPAS byla historicky první mezinárodní akreditace,
kterou se VŠE podařilo získat. V roce 2012 získaly obory Mezinárodní obchod a International
Business – Central European Businees Realities akreditaci na 3 roky, v roce 2015 došlo
k opětovnému prodloužení akreditace o další 3 roky. Pětiletá akreditace dvou oborů je
výjimečná a svědčí o tom, že se Fakultě mezinárodních vztahů vyplatila sázka na kvalitu i
inovativní přístup.
Akreditační komise ocenila u magisterského oboru Mezinárodní obchod zejména povinnost
studentů získat autentickou mezinárodní zkušenost. Každý student musí vyjet budˇ do
zahraničí na studijní pobyt či pracovní stáž, nebo musí absolvovat stáž v mezinárodní
společnosti anebo musí absolvovat výuku minimálně 3 předmětů hostujících profesorů v cizím
jazyce. Magisterský program International Business – Central European Business Realities
nabízí možnosti studia double degree na osmi evropských vysokých školách. Většina těchto
škol má akreditaci EPAS a je sdružena v konsorciu MIB EPAS Consortium, jehož byla FMV
zakládajícím členem.
„Včerejší dobrá zpráva z Bruselu potvrdila skutečnost, že v oblasti výuky mezinárodního
obchodu patří VŠE ke světové špičce. Fakulta mezinárodních vztahů je specifická svým důrazem
na internacionalizaci. Má jazykově i odborně vybavený tým mladých učitelů, včetně mladého
děkana doc. Taušera, který se nebojí razantních změn. Při závěrečném pohovoru ocenil Peer
Review team zejména zaujetí (commitment) vedení fakulty, učitelů i studentů, se kterým se
snaží rozvíjet obor International Business podle mezinárodně uznávaných standardů“,
vysvětluje rektorka VŠE prof. Machková.
V současné době má akreditaci EPAS celkem 111 oborů na 82 univerzitách ve 38 zemích světa.
V České republice je držitelem této programové akreditace pro obory Mezinárodní obchod
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pouze VŠE. EFMD uděluje akreditaci po splnění přísných podmínek. Hlavním cílem akreditace
bylo vytvoření mezinárodního standardu kvality pro manažerské studijní obory. Akreditační
proces je velmi náročný a o akreditaci mohou žádat pouze vysoké školy, které splňují vstupní
podmínky a prokazují udržitelné výsledky. Významný je mezinárodní aspekt, zejména studium
a stáže v zahraničí, počty zahraničních studentů, hostujících profesorů a podíl výuky v
angličtině. Akreditace jsou udělovány od roku 2005, a to většinou na 3 roky; nejlépe
hodnocené studijní obory mohou získat akreditaci na 5 let.
Akreditační proces začíná podrobnou sebehodnotící zprávou (Self-Assessment Report) s
přesně stanovenou strukturou. V pěti kapitolách vysoká škola hodnotí své postavení v rámci
národního vzdělávacího systému, vysvětluje institucionální rámec, uvádí základní informace
(kvalifikační strukturu vyučujících, počty přihlášek, způsob přijímacího řízení a počty
přijímaných studentů, atd.), cíle studijního oboru, obsah výuky a její metodologii, možnosti
studia v zahraničí, spojení s praxí, profil absolventa atp. Poté následuje tzv. Peer Review neboli
návštěva mezinárodního čtyřčlenného expertního týmu. Hodnocená vysoká škola předkládá
při prověrce všechny podklady k činnosti instituce a materiály k jednotlivým předmětům,
včetně výukových materiálů, učebnic, příkladů konkrétní testů, studentských prezentací,
řešených případových studií, diplomových prací. Komise postupně hovoří s rektorem,
děkanem a vedením fakulty, garanty oboru, garanty a vyučujícími předmětů, studenty,
absolventy, zástupci spolupracující korporátní sféry a může si vybrat kteréhokoli zaměstnance
a studenta fakulty pro ověření informací. Na základě prověrky pak vypracuje expertní tým
písemné odůvodněné doporučení / nedoporučení pro udělení akreditace, které je předloženo
Akreditační komisi. Ta poté může, ale nemusí návrh expertního týmu respektovat.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává 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 Nobelovy ceny prof. Richard Thaler, prof. Robert A.
Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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