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Vzdělávání frankofonních manažerů na VŠE
Vysoká škola ekonomická v Praze otevírá 19. ročník manažerského postgraduálního
kurzu MAE, který je francouzskou obdobou MBA. Program umožňuje získání
francouzského

státního

diplomu

Master

Management

et

Administration

des

Entreprises. Předpokladem pro studium je dobrá znalost francouzštiny a ukončené
vysokoškolské vzdělání. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2009.
Praha 2.března 2009
Spolupráce s Francií patří k dlouhodobým prioritám VŠE v oblasti internacionalizace.
Manažerský program realizuje Francouzsko-český institut řízení, který je od svého založení
v roce 1990 podporován velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR. Výuka je zajišťována
ve spolupráci s konsorciem prestižních francouzských vysokých škol IAE Lyon, IAE Paris,
IAE Nice a Audencia Nantes. Polovinu kurzu zajišťují francouzští profesoři. Druhá část výuky
je zabezpečována učiteli VŠE a probíhá v češtině. Obsahem studia jsou tradiční manažerské
discipliny: marketing, řízení lidských zdrojů, obchodní a pracovní právo, finance a účetnictví,
projektový management, podniková strategie atp. Součástí studia je také praxe v České
republice nebo ve Francii, a to v trvání minimálně tří měsíců. Absolventi kurzu nacházejí
nejčastěji uplatnění ve francouzských firmách působících v ČR, jako je např. Komerční
banka nebo L´Oréal. Někteří absolventi pracují v zahraničí, kromě Francie i např. ve
Švýcarsku.
Podmínkami pro přijetí jsou dobrá znalost francouzštiny a ukončené vysokoškolské vzdělání.
Přihlášku do programu mohou podat také studenti, kteří v červnu 2009 ukončí 4. ročník
vysokoškolského vzdělání. Ve výjimečných případech mohou být přijati i absolventi
bakalářského studijního programu, avšak podmínkou je minimálně tříletá praxe. Kurz je
určen i pro absolventy neekonomických vysokých škol, kteří chtějí získat další kvalifikaci.
Cena kurzu včetně DPH činí 49 980,- Kč.
Zájemci budou vybíráni na základě životopisu ve francouzštině a motivačního pohovoru
s komisí složenou ze zástupců lyonské univerzity a VŠE. Konkurz se bude konat ve dnech
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16. 4. a 17.4 2009. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2009. Podrobnější informace zájemci
naleznou na webových stránkách na adrese http://iftg.vse.cz.
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. Mezi v dnešní době nejznámější absolventy patří prof.
Ing. Václav Klaus, CSc., Ing. Jiří Paroubek nebo Ing. Martin Jahn, MBA. 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
vedoucí oddělení PR, tiskový mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
Bc. Martina Slezáková
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 774 200 804
e-mail: pr@vse.cz
Více informací na www.vse.cz
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