
Co dalšího se mohu po skončení studií na VŠE dozvědět?

Vysoká škola ekonomická v Praze podporuje další rozvoj svých absolventů a nabízí 
vám nejen možnosti dalšího vzdělávání v programech MBA a kurzech celoživotní-
ho vzdělávání. Také se můžete zapojit do krátkodobých i dlouhodobých kurzů pro 

veřejnost jako např. Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku, Oceňování nehmotného ma-
jetku, Duševní zdraví a prevence vyhoření, Age management atd.

V tuto chvíli škola nabízí šest MBA programů. Prvním z nich je roční postgraduální studium ve francouzštině 
„Master Management et Administration des Entreprises“ (IFTG). Absolventi získají dva diplomy – MAE a MBA. 
Cílem programu je poskytnout frankofonním zájemcům kvalitní vzdělání v oblasti řízení na úrovni francouzských 
standardů. Program je určen zejména absolventům nemanažerských studijních oborů, kterým umožňuje získat 
další kvalifikaci (double compétence).

Fakulta podnikohospodářská nabízí exekutivní MBA program v českém nebo anglickém jazyce (EMBA). Studium je 
určeno manažerům, kteří se chtějí zdokonalit ve své práci a posunout se na špičkové pozice, ale i zájemcům z jiných 
oborů, kteří mají zájem rozšířit své vzdělání o manažerské dovednosti a poznatky z oblasti řízení firmy. Absolventi 
získají ucelený strategický pohled na řízení společnosti. Další program zvaný „Sportovní diplomacie“ (MPA) nabízí 
fakulta Mezinárodních vztahů. Jedná se o mezinárodní manažerský program zaměřen na přípravu pracovníků ve 
veřejné správě a neziskovém sektoru. Hlavním partnerem programu je Český olympijský výbor. Pátou možností 
je program MBA “Nemovitosti a jejich oceňování” (MBARE) zaměřený na komerční nemovitosti, developerskou 
činnost a oceňování nemovitostí. Součástí výuky je stavební a právní minimum orientované na trh s nemovitostmi 
v souvislosti s oceňováním nemovitostí. Šestým programem je „Data & Analytics for Business Management“ za-
měřující se na praktické projekty v oblasti business analytiky. MBA program připravuje studenty na role špičkových 
profesionálů, kteří jsou schopni propojovat data, analytiku a business do jednoho celku a s jejich pomocí řídit ino-
vace a transformaci firem.

Zůstane mi přístup do INSISu a školní e-mail?

Ano, přístup vám zůstává trvale. V Osobní administrativě informačního systému InSIS vám bu-
dou vždy zpřístupněny informace o vašem studiu a po uzavření e-indexu máte 180-ti denní 
lhůtu, během které můžete používat také váš původní školní e-mail. Po vypršení lhůty dojde ke 

smazání e-mailové adresy a vymazání všech zpráv. Proto vám doporučujeme nastavit si přeposílání pošty na váš 
soukromý e-mail. Jako absolventi VŠE budete v InSISu také vždy dohledatelní (insis.vse.cz/lide). 
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Průvodce světem absolventů
Krok správným smìrem

Co VŠE nabízí absolventům po ukončení studia?

Buďte ambasadoři vaší alma mater.

Zapojte se do dění na VŠE.

Zůstaňte v kontaktu se spolužáky i s fakultou.

 Existuje databáze nebo Klub absolventů, do kterých se mohu zaregistrovat?
 Jak spolupracuje škola s absolventy?
 Jak se mohu zapojit do spolupráce s VŠE jako absolvent?
 Co dalšího se mohu po skončení studií na VŠE dozvědět?
 Zůstane mi přístup do InSISu a školní e-mail?

Milí Absolventi,
blahopřejeme vám k úspěšnému zakončení studií! Před tím, než svou alma mater opustíte, 
odpovíme vám v tomto Průvodci na několik otázek, které si nyní i v budoucnu můžete 
klást. Doufáme, že i po ukončení studia zůstanete s VŠE v kontaktu. Hlavním cílem 
Absolventského centra je nabídnout vám, absolventům VŠE, možnost být i nadále součástí 
školy, umožnit vám také častější a zároveň přínosný kontakt s alma mater. Připravujeme pro 
vás pravidelně kariérní příležitosti, odborné přednášky, networkingová i neformální setkání. 
Nezapomínáme také na sportovní aktivity ani na kulturní akce.

Existuje databáze nebo klub absolventů, do kterých se 
mohu zaregistrovat?

Absolventský portál (portal.absolventi.vse.cz) slouží jako centrální databáze 
absolventů, do které vás po promocích automaticky registrujeme. Poté vám přijde 

notifikační e-mail s odkazem na váš profil, který si můžete již sami editovat. Velmi doporučujeme 
nastavit si jako kontaktní e-mail váš osobní, abyste se školou zůstali v kontaktu i po případné změně 
zaměstnání.

Absolventský portál je tedy kontaktní platforma, na které VŠE buduje síť absolventů. Slouží především k udržení 
kontaktu s vaší alma mater a vašimi spolužáky. Zároveň podporuje spolupráci s učiteli a studenty na VŠE. Na 
portálu je k dispozici „vyhledávání“, kde můžete nastavovat filtry podle jména, fakulty, roku promoce atd. Pak své 
spolužáky můžete kontaktovat napřímo odesláním zprávy. Můžete však vyhledávat jen ty absolventy, kteří dali 
souhlas se zveřejněním jejich profilu. Můžete se zde registrovat na nejrůznější odborné, společenské, kulturní 
i sportovní akce, které pro vás připravujeme. Díky nastavení absolventského portálu vám neunikne žádná 
novinka. Na portálu si můžete zvolit, o jakých aktivitách chcete být informováni pomocí e-mailů, které pravidelně 
zasíláme. Doufáme, že se vám portál bude líbit a budeme díky tomu s vámi častěji v kontaktu. 

Klub absolventů VŠE
je „celoškolskou nadstavbou“ k stávající spolupráci s absolventy. Existují však i fakultní kluby. Uvědomujeme si 
důležitost péče o síť absolventů a budeme rádi, když se na půdu VŠE budete vracet. Neváhejte a staňte se členy 
Klubu absolventů VŠE. Do klubu se můžete registrovat v Absolventském portálu.

Jak spolupracuje naše univerzita s absolventy?

Absolventské centrum zastřešuje celoškolskou spolupráci s absolventy na několika 
úrovních. Hlavním komunikačním kanálem je web absolventi.vse.cz, kde najdete 
detaily ke všem níže zmíněným akcím. 

Společenské a kulturní akce
Pro absolventy pořádáme tzv. Absolventský večer VŠE. Účelem akce je umožnit vám po ukončení studií se opět 
přijít podívat na půdu školy, potkat se s bývalými spolužáky i učiteli a prožít příjemný večer s bohatým programem. 
Akce se také hodí k navazování nových business kontaktů. Kromě Absolventského večera VŠE vás také zveme 
na Ples VŠE. VŠE zahájila pravidelnou a velmi úspěšnou talentovou soutěž, která oceňuje všestrannost ekonomů 
s názvem Talent VŠE. Vítěz předvede své umění na Plese VŠE. 
 
Odborné akce
Škola ve spolupráci s fakultami pořádá odborná setkání na zajímavá témata v rámci Absolventských střed. 
Tyto odborné akce se konají každou poslední středu v měsíci během semestru. Po odborné přednášce většinou 
následuje neformální část určená pro networking s ostatními spolužáky z oboru. 

Sportovní akce
Absolventi si mohou vybírat i z nabídky zájmových kurzů a chodit pravidelně během semestru sportovat ve 
večerních hodinách. Ve spolupráci s Centrem tělesné výchovy a sportu nabízíme kurzy Fitness (Pilates, Jóga, 
Dance aerobik/step, Dance workout, Intensive Dance, Tabata atd.), Krav Magy či Thai boxu. 
Součástí nabídky sportovních kurzů jsou také týdenní lyžařské pobyty v Čechách, ale i v zahraničí. V letních 
měsících lze využít již tradiční týdenní pobyt v rekreačním středisku Dobronice určený pouze pro absolventy.

Neformální akce
Připravujeme pro vás celou řadu neformálních akcí. Mezi velmi oblíbené patří Pub kvíz nebo Business Speed 
Networking. Nabízíme také možnost zapojit se do semestrálního programu tzv. mentoringu studentů. Jedná 
se o odborný rozvoj pro studenty, který je založený na 1:1 vztahu. Absolventi mohou předávat své zkušenosti, 
znalosti a dovednosti vybranému studentovi. 

Propojení s praxí a kariérové poradenství
V rámci propojení výuky s praxí zveme vybrané absolventy také do přednášek a cvičení. Oslovujeme především 
ty s dlouholetou manažerskou zkušeností anebo zajímavým oborem práce či podnikání. Čerstvé absolventy zveme 
na veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, který se koná 2x ročně na VŠE. Pro návštěvníky veletrhu je připraven 
také bohatý doprovodný program (profesionální fotografování na CV, kariérní workshopy, konzultace CV a další) 
a soutěže o hodnotné ceny. Můžete také navštívit individuální kariérové poradenství. Jedná se o konzultaci 
s kariérní poradkyní, která s vámi probírá vhodné kroky do začátku vaší kariéry.Pravidelně pro vás připravujeme 
kariérní workshopy a přednášky, které jsou zaměřené na zvyšování profesního a osobnostního rozvoje. Na webu 
absolventů také najdete zajímavé informace pro orientování se v počátcích úspěšné kariéry. K dispozici jsou 
vám popisy typových pozic, průzkumy uplatnění absolventů a jejich kariérní vývoj atp.

Jak se mohu zapojit do spolupráce s VŠE jako absolvent?

Můžete se zapojit už jako čerství absolventi nebo i jako zkušení manažeři 
s několikaletou praxí v oboru. Možností je opravdu mnoho, např.:

 uspořádat odbornou přednášku pro své spolužáky v rámci Absolventských střed pro studenty v rámci výuky
 koučování / mentoring studentů
 vedení / oponování závěrečných prací 
 spolupráce s univerzitou na výzkumu
 vést studentské odborné praxe / stáže
 stát se členem odborné komunity
 účastnit se networkingových akcí
 stát se členem fakultních absolventských klubů
 aktivně se podílet na akcích pro absolventy v rámci Alumni boardu
 stát se absolventským ambasadorem VŠE
 sponzorování aktivit spolupráce s absolventy

Máte zájem o zapojení? Napište nám na e-mail 
absolventi@vse.cz.

Zùstáváme
s vámi


