TISKOVÁ ZPRÁVA

Zahájení projektu Moderní metody řízení
kvality na VŠE
Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, katedra managementu zahájila
realizaci projektu „Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro
studenty a vyučující VŠE v Praze“ (CZ.2.17/3.1.00/33343). Projekt je zaměřen na
inovaci předmětů bakalářského a magisterského studia a přípravu a zavedení
nové vedlejší specializace.
Praha 15. dubna 2011
Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů VŠE v Praze, kteří získají široce
použitelné znalosti a dovednosti v oblasti statisticky řízené kvality a optimalizace
procesů. Uvedené metody jsou ve světě známé a jsou široce uplatňovány
v průmyslu, službách a dokonce i ve zdravotnictví či softwaru. Absolventi získají
znalosti na světové úrovni a využijí je při práci pro české podniky.
Součástí bude vzdělávání vyučujících a doktorandů, vytvoření pěti nových předmětů
a celé vedlejší specializace, certifikace vyučujících po absolvování praxe v podnicích,
vytvoření programu certifikace studentů a především zajištění účasti studentů na
implementačních projektech v praxi. Součástí tedy bude i bezprostřední prohloubení
znalostí studentů na praktických projektech z podnikové, neziskové i veřejné sféry
pod vedením vyučujících a praktiků.
Projekt je zaměřen primárně na cílovou skupinu studentů Fakulty
podnikohospodářské VŠE v Praze, studenty dalších fakult VŠE v Praze a
sekundárně na vyučující a doktorandy, kteří vyučují předměty kvality a provozního
managementu na Fakultě podnikohospodářské (FPH) a především nové vyučující z
řad mladých vědeckých pracovníků a doktorandů. Projekt navazuje na zkušenosti
Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v oblasti kvality, zahrnující např. výuku
magisterské vedlejší specializace Manažer kvality a působení Centra technické
normalizace, účastnícího se tvorby norem ISO za ČR.
Projekt je inovativní důrazem na praxi vyučujících a následně praxi studentů
navazující na intenzivní výuku a přinesením světového know-how od autorů těchto
metod.
Projekt byl zahájen 1. 3. 2011, ukončení jeho realizace je plánováno na 31. 8. 2013.
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Více informací je k dispozici zde: http://km.fph.vse.cz/realizovane-projektyoppa/moderni-metody-rizeni-kvality-stihle-vyroby-a-sluzeb-pro-studenty-a-vyucujicivse-v-praze/
Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

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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