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Zveme Vás

VELETRH ŠANCE
ŠANCE je veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy
Vysoké školy ekonomické v Praze.
Veletrh se pořádá dvakrát do roka
(březen, říjen). Trvá tři dny, přičemž
každá společnost vystavuje jen jeden
den. ŠANCE má již více než patnáctiletou tradici, ale v podobě, v jaké
jej známe dnes, se koná od podzimu
2006. Termín: 16.–18.10.2018.
Místo konaní: Vysoká škola ekonomická, Rajská budova, nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3.
Koordinátorka veletrhu: Ing. Dana
Berková, rpc.sance@vse.cz, mobil:
+420 775 282 706, webové stránky:
rpc.vse.cz

ABSOLVENTSKÁ
STŘEDA
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
ORGANIZACE

Přednáška v rámci projektu Absolventské středy se bude konat
10. října od 18 hodin v prostorách
Rajské budovy VŠE – učebna RB 211.
Přednášku na téma “Digitální
transformace organizace” představí
Veronika Ivanović, absolventka VŠE
a ředitelka HR ve Vodafone CZ.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
VELETRHU
Cílem veletrhu ŠANCE je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty
a absolventy VŠE na straně jedné

firem. Studenti a absolventi mají
možnost se s předstihem seznámit
s jednotlivými vystavovateli prostřednictvím jejich online prezentace. V rámci doprovodného programu
probíhají, konzultace podnikatelského záměru, koučink a konzultace CV/
LinkedIn profilu.

KDO NA VELETRHU VYSTAVUJE?

a firmami – potencionálními zaměstnavateli – na straně druhé. Veletrh je
založen na osobním kontaktu mezi
studenty a absolventy se zástupci

REPREZENTAČNÍ
PLES VŠE

Osmý ročník společenské akce
 eprezentační ples VŠE se bude
R
konat v pondělí 3. prosince 2018.
Ples se bude nést v andělském stylu.
Absolventi VŠE mají možnost získat
vstupenku na sezení na ples v rámci
členství v Klubu absolventů. Více o Reprezentačním plesu VŠE vám prozradí
stránka www.plesvse.cz.
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● zaměstnavatelé, kteří v současné
době či v budoucnu plánují nábor
absolventů a studentů
● firmy a instituce, které mají zájem
o získání místa v povědomí studentů a absolventů jako perspektivní zaměstnavatelé
● společnosti, které by se rády představily studentům a absolventům
VŠE jako „významní hráči na trhu“

SEMIFINÁLE
SOUTĚŽE
VŠE HLEDÁ TALENT

Semifinále soutěže se bude konat
ve čtvrtek 15. listopadu 2018 na VŠE
ve Vencovského aule a vyvrcholení
přijde na Reprezentačním plese
VŠE v Lucerně v pondělí 3. prosince
2018. Do soutěže se mohou přihlásit
i absolventi. Více na webu
www.vsehledatalent.cz.

Zveme Vás

ABSOLVENTSKÝ VEČER VŠE 2018
V roce 2018 se uskuteční první
Absolventský večer VŠE, který se bude
konat v sobotu 10. listopadu 2018.
Na akci se budete moci registrovat
od srpna 2018.
Účelem akce je umožnit absolventům VŠE
po ukončení studií se opět přijít podívat na
půdu školy, potkat se s bývalými spolužáky
i učiteli a prožít příjemný večer s bohatým
programem. Členové Klubu absolventů
mají nárok na volné vstupné pro sebe i doprovod. Doufáme, že přijmete naše pozváni
a přijdete strávit příjemný sobotní večer na
půdě Vaší Alma Mater. O podrobnostech
akce Vás budeme v dostatečném předstihu
informovat na http://absolventi.vse.cz.

KLUB ABSOLVENTŮ
V centrální databázi absolventů VŠE je vás v tuto chvíli
zaregistrováno více než 25 000. Pro ty z Vás, kdo máte
zájem o udržení aktivnějšího kontaktu s VŠE, jsme připravili možnost stát se členem Klubu absolventů VŠE.

● dostávat přednostní informace a pozvánky na odborné, společenské i kulturní akce školy a fakult pořádané
výhradně pro absolventy VŠE
● spolufinancovat aktivity pro rozvoj spolupráce s absolventy v rámci Rozvojového a poradenského centra VŠE

V akademickém roce 2018/19 budete v rámci absolventského členství:
● mít nárok na volný vstup pro Vás a 50% slevu na
vstupné pro doprovod na Ples VŠE
● mít nárok na volnou vstupenku pro Vás a doprovod
na Absolventský večer VŠE
● mít nárok na slevu 10% na odborné kurzy FIS
● mít nárok na slevu ze vstupného na hrazené akce,
které VŠE a její fakulty pořádají
● přednostně vědět o nabídce kurzů pro veřejnost a kurzů
celoživotního vzdělávání s možností slevy

Registrační poplatek 800 Kč se hradí 1x za akademický rok,
absolventi posledního ročníku mají nárok na 50% slevu
z členského poplatku v prvním roce po ukončení studia.
Registrovat se můžete po přihlášení do Vašeho osobního
účtu na http://absolventi.vse.cz. Více informací o Klubu
absolventů naleznete na ka.vse.cz, registrace na nový akademický rok bude spuštěna již v září 2018.
Vážíme si všech, kdo mají zájem o dění na půdě VŠE,
spolupracují s námi a podporují nás v naší práci.
Děkujeme!
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Zveme Vás

NOVÝ KLUB
PRO VŠECHNY
ABSOLVENTY FAKULTY
MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ
FMV Alumni Club je novým klubem pro všechny
absolventy FMV! Je tu od toho, aby propojoval
absolventy nejen mezi sebou, ale i s fakultou
a jejími současnými studenty.

BOARD OF ALUMNI A PREZIDENT FMV ALUMNI CLUBU

A jak bude klub fungovat? Řídit ho bude Board of Alumni
v čele s prezidentem, všichni z řad absolventů FMV.
V Board of Alumni by měl být jedním členem zastoupen
každý magisterský program na FMV. Členové pak jmenují
prezidenta, kterým se stane jeden z nich. Statut FMV
Alumni Clubu, podepsaný děkanem FMV

●
●
●
●
●
●

Chcete se podílet na řízení vztahů s absolventy?
Vést FMV Alumni Club?
Plánovat a organizovat setkání absolventů?
Vymýšlet a realizovat akce pro absolventy i studenty?
Komunikovat s ostatními absolventy a s fakultou?
Podílet se na přípravě dalších aktivit, spojujících
absolventy mezi sebou i s fakultou?

Kandidujte na člena Board of Alumni, která pak ze svých
řad jmenuje také prezidenta FMV Alumni Clubu! Registrace kandidátů právě začíná!

REGISTRACE KANDIDÁTŮ NA ČLENA BOARD OF ALUMNI
O vítězích rozhodnou sami absolventi v online hlasování
během června 2018!
Více na fmv.vse.cz/absolventi

Chcete být členem Board of Alumni za svůj magisterský
program? Kandidujte do prvních voleb Board of Alumni!
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Vzdělání

KURZY PRO VEŘEJNOST
NÁZEV KURZU

TERMÍNY KONÁNÍ

PODÁNÍ
PŘIHLÁŠKY

POŘÁDÁ

Blue Ocean strategy in the context
of digital disruption summer
school

1. 7. 2018–13. 7. 2018

30. 6. 2018

FPH

Design for the business of change
summer school

1. 7. 2018–13. 7. 2018

30. 6. 2018

FPH

19. 10. 2018–8. 6. 2019

15. 9. 2018

FFÚ KMÚ

Controlling jako nástroj
efektivního řízení podniku

Více informací na https://www.vse.cz/studium/kurzy-pro-verejnost.php

DOPLŇKOVÉ VZDĚLÁNÍ PRO ABSOLVENTY
Připravili jsme pro vás možnost
doplňkového vzdělání v podobě kurzů pouze pro absolventy.
Konkrétně jsme vám nabídli kurz
s názvem Marketing digitálních

her se zaměřením na stěžejní kanály digitální distribuce her a jejich
produktového designu. Další kurz
byl věnován základům Facebooku
a jeho využití v praxi.
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Od září pro vás chystáme jazykové kurzy. Každý kurz se skládá z 5
cvičení či přednášek. Kurzy jsou pro
absolventy VŠE bezplatné. Přihlašování je možné zde.

Vzdělání

PROGRAMY MBA
V ANGLIČTINĚ A FRANCOUZŠTINĚ
Programy MBA jsou světově
nejuznávanější formou
celoživotního vzdělávání. Studium
programu MBA je určeno zejména
absolventům vysokých škol,
kteří nestudovali manažersky
zaměřené studijní obory.
Profesní titul MBA poskytuje absolventům vyšší prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce a znamená
také vyšší hodnotu pro firmu, ve
které absolventi působí. Důležité jsou
i kontakty, jež absolventi během
studia naváží a které nadále rozvíjejí
v rámci absolventských spolků.
VŠE v současné době nabízí čtyři
programy MBA, které jsou buď plně,
nebo částečně vyučovány v cizím jazyce. Do výuky všech programů jsou
zapojeni zahraniční hostující profesoři i odborníci z praxe.
● MBA v angličtině – Fakulta podnikohospodářská (ISBM) – International School of Business and

Management
● MBA v češtině a částečně angličtině – Fakulta podnikohospodářská
(ISBM) – International School of
Business and Management
● MBA v angličtině a češtině –
Fakulta mezinárodních vztahů –
MBA – International Business
● MBA ve francouzštině a češtině –
Francouzsko-český institut řízení
(IFTG) – MBA Master Management
et Administration des Entreprises
Programy FMV a IFTG mají formu double degree a umožňují získat titul MBA
z VŠE i titul partnerské zahraniční vysoké školy. V oblasti manažerského vzdělávání jsou programy double degree
moderním trendem, protože nabízejí
vysokou přidanou hodnotu. Jedná se
o propojení mezinárodního know-how
s adaptací vzdělávacího programu na
místní podnikatelské prostředí.
„VŠE se dlouhodobě zaměřuje na
internacionalizaci ve všech oblastech.

Rozhodli jsme se proto inovovat i naši
nabídku programů celoživotního vzdělávání a zaměřit se na programy MBA
realizované ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami. Jedná se
o double degree MBA v angličtině s MCI
(Management Centre Innsbruck) a ve
francouzštině s iaelyon, School of Management. Nechtěli jsme
se stát pobočkou
zahraniční školy,
věříme v partnerství. Program double
degree je
nejvyšší
formou mezinárodní spolupráce založené
na důvěře v kvalitu
partnerské instituce. Titul
MBA z VŠE má vysokou hodnotu na
českém trhu práce a diplom zahraniční
školy usnadňuje mezinárodní kariéru“,
vysvětluje rektorka VŠE
Hana Machková.

GLOBÁLNÍ KARIÉRNÍ PLATFORMA
HIGHERED PRO ABSOLVENTY FMV
Členství v EFMD a akreditace EPAS
přináší také výhody pro absolventy,
a to třeba možnost zapojit se do globální kariérní platformy Highered.
Vstupem do tohoto systému získají absolventi FMV možnost najít prestižní
stáže, trainee pozice a plnohodnotné pracovní nabídky od globálně působících firem. Významnou přidanou
hodnotou je rovněž možnost absolvo-

vat on-line sebehodnocení zaměřené
na pracovní chování, numerické a verbální schopnosti či motivaci. Dodavatelem těchto testů je světový lídr v této
oblasti, společnost cut-e. Veškeré testy
jsou studentům a absolventům dostupné zdarma, stejně jako zbytek služeb
v rámci portálu Highered. Registrace
do systému je velmi snadná. Na tomto
odkazu stačí vložit Váš školní email
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(část před @vse.cz) a posléze potvrdit
odkaz, který Vám na tento mail přijde.
Tím je umožněno, že i absolventi FMV
budou mít do systému přístup i po
zrušení školního mailu, neboť ten po
potvrzení odkazu bude nadále sloužit
jenom jako uživatelské jméno.

Stalo se

PROF. NOVÝ
BYL ZVOLEN
DĚKANEM FPH
I PRO DRUHÉ
OBDOBÍ

VŠE POMÁHÁ
STUDENTŮM
SE ZDRAVOTNÍM,
STUDIJNÍM A JINÝM
ZNEVÝHODNĚNÍM

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské
zvolil pro funkční období 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022
děkanem prof. Ing. Ivana Nového, CSc.

Již přes deset funguje na VŠE Středisko
handicapovaných studentů (SHS), které pomáhá
studentům a uchazečům se specifickými
vzdělávacími potřebami

Prof. Ivan Nový zastává funkci děkana Fakulty podnikohospodářské již od roku 2014. V letech 1994–2000
a 2006–2014 byl proděkanem pro vědu Fakulty podnikohospodářské. V letech 1992–2014 byl vedoucím katedry
psychologie a sociologie řízení. Odborně se zabývá
sociálně-psychologickými a sociologickými stránkami
podnikového řízení. Spolupracuje s univerzitními a firemními partnery zejména v německy mluvících zemích,
kde je rovněž hostujícím profesorem (Regensburg,
Steyr). Je řádným členem Klubu Českých hlav. Fakulta
podnikohospodářská získala pod jeho vedením v roce
2017 prestižní akreditaci EQUIS.
Programové priority a životopis
Protokol o průběhu voleb

Poskytuje jim podporu při integraci do běžného studia,
kdy i přes svá zdravotní a jiná znevýhodnění musí splnit standardní studijní požadavky jako ostatní studenti.
Pracovníci SHS jsou k dispozici osobám s postižením
zraku, sluchu, s omezenou možností pohybu, se specifickými poruchami učení (SPU), s poruchami autistického spektra, s psychickým onemocněním i osobám
s chronickým onemocněním.

UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE
Studenti i absolventi VŠE se zdravotním postižením
mohou také využít služeb SHS při získávání uplatnění
na trhu práce, kde SHS využívá kontakty se zaměstnavateli, kteří mají zájem o kvalifikované zaměstnance
se zdravotním znevýhodněním. Na konci roku 2017
uspořádalo SHS například veletrh pracovních příležitostí zaměřený na sociální podnikání v ČR.

KONFERENCE INFORUM

DIGITALIZACE STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ

Ve dnech 29. a 30. května 2018 se ve spolupráci
s VŠE konal ve Vencovského aule a posluchárně
D již 24. ročník mezinárodní konference
o profesionálních informačních zdrojích INFORUM.

Průběžně jsou pro studenty se speciálními potřebami
upravovány materiály do digitální podoby, se kterými
mohou pomocí kompenzačního softwaru samostatně
pracovat. Přes 10 000 stran takto upravených studijních materiálů využívají studenti s handicapem zraku,
specifickými poruchami učení a s omezenou hybností
horních končetin. Více informací o Středisku handicapovaných studentů na VŠE, včetně příběhů jednotlivých
studentů naleznete zde. Středisko handicapovaných studentů je podpořeno z projektu OP VVV Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze.

Konference INFORUM patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu v celé
střední a východní Evropě. Tematicky pokrývá okruhy týkající se elektronických informačních
zdrojů a jejich profesionálního využívání ve vědě, výzkumu,
vzdělávání a podnikání. Konference je určená nejen pro
knihovníky a informační pracovníky z odborných a veřejných knihoven, ale i pro vědecké a výzkumné pracovníky,
lékaře, vysokoškolské pedagogy a studenty, specialisty
v oblasti ICT nebo pracovníky veřejné správy.
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Stalo se

NOVÁ
PROREKTORKA
PRO STRATEGII
Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.,
přebrala od 1. 3. 2018 funkci
prorektorky pro strategii od
dosavadního prorektora doc.
Ing. Jakuba Fischera, PhD., který
byl zvolen děkanem Fakulty
statistiky a informatiky. Její
jmenování schválil Akademický
senát VŠE.
Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
absolvovala na VŠE obor Ekonomika
zahraničního obchodu. Pracovala
na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu v odboru strategií
a prognóz, a poté na Ministerstvu
průmyslu a obchodu. Byla mimo jiné
zodpovědná za koordinaci implementace Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu
vlastnictví do legislativy ČR. V letech
2002–2006 působila jako diplomatka na Stálou misi ČR při OSN a WTO
v Ženevě. Při své praxi spolupracovala nepřetržitě s VŠE.
V roce 2006 začala působit na Katedře mezinárodního obchodu Fakulty
mezinárodních vztahů. Inovovala
výuku kurzu mezinárodní obchod
v českém jazyce a iniciovala ji v jazyce anglickém. Jako akademická
ředitelka prvního anglicky vyučovaného magisterského programu na
VŠE, International Business – Central
European Business Realities, a následně také bakalářského programu
International Business, se podílela na

rozvoji systému výuky bakalářských
a magisterských programů v angličtině a zejména na integraci moderního
pojetí internacionalizace výuky, tzv.
double degree. V roce 2012 dosáhla
udělení první akreditace EFMD v ČR,
mezinárodní akreditace EPAS, pro
magisterské programy Mezinárodní
obchod a International Business.
V letech 2012–2016 působila doc. Štěrbová jako proděkanka pro zahraniční
vztahy a PR Fakulty mezinárodních
vztahů. Prohloubila internacionalizaci
fakulty a nastavila se systémová spolupráce se zahraničními partnery, zvýšilo se zapojení vyučujících do výuky
pro výměnné studenty a do výuky
v zahraničí, vzrostl počet zahraničních
hostujících profesorů a s úspěšným
startem a rozvojem bakalářského
programu International Business se
značně zvýšil i podíl zahraničních
studentů fakulty.
Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
působí v expertním týmu Evropské
hospodářské komise OSN a od roku
2015 je prezidentkou mezinárodní
asociace Consortium of International
Double Degrees. Je členkou OPO
Rady programů MŠMT. Pravidelně je
zvána jako přednášející na univerzity
v Německu, Rakousku, Francii, Rusku,
Číně, Taiwanu a USA a jako hlavní
řečník na mezinárodní konference.
Je členkou a předsedkyní redakčních
rad několika zahraničních časopisů.
Výsledky své odborné práce pravidelně publikuje.
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AMERIKA
OČIMA
ZAHRANIČNÍCH
ZPRAVODAJŮ
NA FMV
Fakulta mezinárodních vztahů
pořádala společně s Českou televizí
debatu Amerika očima zahraničních zpravodajů s Michalem
Kubalem a Martinem Řezníčkem,
která se uskutečnila 21. března
2018 na VŠE v Praze v rámci série
cyklu absolventských střed.
Michal Kubal a Martin Řezníček
postupně zastávali post zahraničních zpravodajů ve Washingtonu.
S publikem z řad absolventů
i současných studentů sdíleli své
mnohaleté zkušenosti i vzpomínky
na působení ve státech.
Celou debatu přenášela Česká
televize živě. Záznam si můžete
pustit zde.

Stalo se

VŠE MÁ NOVÉ DOCENTY
ní struktury v dodavatelských řetězcích“ na VR Fakulty informatiky a statistiky VŠE dne 23. listopadu 2017.
Byl jmenován docentem pro obor
Ekonometrie a operační výzkum.

doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Rektorka Vysoké školy
ekonomické v Praze
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
předala během jednání Vědecké
rady VŠE jmenovací dekrety
novým docentům.
doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Katedra bankovnictví
a pojišťovnictví FFÚ VŠE
Doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.,
obhájil habilitační práci na téma „Trhy
dluhopisů“ na VR Fakulty financí
a účetnictví dne 1. listopadu 2017. Byl
jmenován docentem pro obor Finance.

doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
Katedra ekonometrie FIS VŠE
Doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D., obhájil
habilitační práci na téma „Konkurenč-

EXPORTNÍ
VEČERY NA FMV

Katedra ekonomie NF VŠE a katedra
národního hospodářství PF UK v Praze
Doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D.,
M.A., obhájila habilitační práci na
téma „Economic Literacy and Money
Illusion: An Experimental Perspective“ na VR Národohospodářské fakulty. Byla jmenována docentkou pro
obor Ekonomie

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Katedra managementu FPH VŠE
Doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D., obhájil
habilitační práci na téma „Korporátní
etika: Aplikace organizační a behaviorální ekonomie v managementu při
výzkumu neetického chování“ na VR
Fakulty podnikohospodářské. Jmenován docentem pro obor Podniková
ekonomika a management.

Doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D., obhájila habilitační
práci na téma „Udržitelnost v České
republice v kontextu vývoje v pokrizovém období“ na VR Fakulty
mezinárodních vztahů. Jmenována
docentkou pro obor Mezinárodní
ekonomické vztahy.

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
Katedra hospodářských dějin NF VŠE,
kancléř
Doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.,
obhájil habilitační práci na téma
„Maďarsko ve dvacátých letech
20. století: „bethlenovská“ konsolidace nového státu a československo-maďarské hospodářsko-politické
vztahy“ na VR Fakulty mezinárodních
vztahů. Jmenován docentem pro
obor Mezinárodní politické vztahy.

doc. Ing. Zuzana Křečková
Kroupová, M.A., Ph.D.
Katedra obchodního podnikání
a komerčních komunikací FMV VŠE

Jako každý rok, i letos
probíhaly na FMV Exportní
večery. Originální a praktické pohledy manažerů,
majitelů firem a odborníků
z oblasti exportu nabídly
letní pokračování tohoto
populárního cyklu, a to
každé úterý od 18:00 do
19:30. Této série přednášek, pořádaných Centrem
asijských studií FMV VŠE

9

ve spolupráci s Centrem
evropských studií FMV VŠE
se mohou účastnit studenti
i absolventi VŠE. V letošním
roce nás navštívil například Jiří Krejča, prezident
Česko-kanadské obchodní
komory, Peter Stulken
z Kanadské ambasády
v ČR, Nicholas Stewart
Archer, velvyslanec Velké
Británie v ČR, Manjeet

Malik, prezident Indicko-české smíšené obchodní
komory, nebo Jana Mücková z České exportní banky.
Moderování se ujali Mgr.
Jarolím Antal, Ph.D., doc.
Ing. Zuzana Stuchlíková
Ph.D., oba z FMV, a Ing.
Jan Stuchlík z deníku E15.
Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se zase v příštím
semestru!

Stalo se

ING. TOMÁŠ ZOUHAR SE UJAL FUNKCE
KVESTORA
S účinností od 1. 4. 2018 byl
jmenován do funkce kvestora
VŠE Ing. Tomáš Zouhar. Jeho
nástupcem na pozici vedoucí
ekonomického odboru se stal
Ing. Jan Andrle.
U příležitosti začátku druhého funkčního období rektorky VŠE prof. Ing. Hany
Machkové, CSc. se konalo pracovní
setkání vedoucích pracovníků rektorátu a kvestorátu. V úvodu paní rektorka
prezentovala cíle VŠE pro období
2018–2022. Představila složení svého
nejbližšího týmu, ve kterém došlo ke
dvěma změnám. Prorektorkou pro
strategii byla jmenována doc. Ing.
Ludmila Štěrbová, CSc. a kvestorem
Ing. Tomáš Zouhar.

Po převzetí jmenovacího dekretu
seznámil nově jmenovaný kvestor Ing.
Tomáš Zouhar přítomné s rozpočtem
pro rok 2018. Nárůst rozpočtu o více
než 100 milionů korun umožní zvýšení
mzdových tarifů i modernizaci vybavení školy. Pan kvestor také představil
svého nástupce ve funkci hlavního
ekonoma, kterým se stal absolvent
Fakulty financí a účetnictví Ing. Jan
Andrle.

cionální akreditaci již byla odeslána
Národnímu akreditačnímu úřadu, sebehodnotící zpráva pro institucionální
akreditaci AACSB je ve své finální fázi.
Rektorka také zhodnotila silné i slabé
stránky VŠE a vysvětlila nutnost přechodu od kvantity ke kvalitě, která je
základním předpokladem pro posílení
konkurenceschopnosti VŠE.

Kompetence všech prorektorů i kvestora zůstávají nezměněny. Statutárním
zástupcem byl jmenován doc. Ing. Petr
Dvořák, Ph.D. a ke změně došlo také
v oddělení PR, jehož vedoucí se stala
Ing. Andrea Petránková. Paní rektorka
dále informovala o postupu prací na
akreditacích. Žádost o českou institu-

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ
A VZDĚLÁVÁNÍ – ROZVOJ VŠE ESF
Na Vysoké škole ekonomické
v Praze, a to na fakultách
v Praze i Jindřichově Hradci,
probíhá od 1. června 2017
pětiletý projekt Rozvoj VŠE ESF
podpořený z evropských fondů.
Jeho ambiciózním cílem je posílit
VŠE v oblasti manažerského
a ekonomického vzdělávání a udržet
ji ve vedoucím postavení v regionu
střední a východní Evropy.
Díky projektu dochází na základě
ucelených fakultních plánů k inovaci
studijních předmětů a oborů, probíhá

vzdělávání zaměstnanců, rozvíjí
se užší kontakty školy a studentů
s absolventy nebo se také zkvalitňují
podmínky pro studium posluchačů
s handicapem. „Finanční prostředky
z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání umožňují věnovat
zaslouženou pozornost řadě záležitostí,
jejichž rozvoj byl dosud limitován nedostatkem personálních kapacit nebo
finančních zdrojů,“ vysvětluje manažer
projektu Ing. Jiří Hájek, Ph.D. „Jedná
se zejména o akceleraci rozvoje akademických pracovníků, zkvalitnění vzdělávání s využitím moderních výukových
trendů nebo podporu vnitřního systému kvality,“ dodává. Aktivity projektu
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pomáhají VŠE také v úsilí o získání
a udržení národních i mezinárodních akreditací, o jejichž významu
pro univerzitu hovoří rektorka VŠE
např. v tomto rozhovoru. Projekt je
výjimečný svými synergickými efekty
nejen v tom, že rozvíjí současně více
vzájemně provázaných oblastí, ale
také tím, že k jeho úspěšné realizaci
spojily své síly pracoviště napříč celou
VŠE. Detailní informace o projektu
poskytuje manažer projektu Ing. Jiří
Hájek, Ph.D.

Stalo se

PILOTNÍ ROČNÍK DATA FESTIVALU (Z)BOŘIL
MÝTY KOLEM DAT
Na konci dubna se Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pustila do boření
mýtů kolem dat a složitosti práce
s nimi. Za aktivní podpory xPORT
Business Acceleratoru uspořádala pilotní ročník Data Festivalu,
otevřenou akci pro zájemce o problematiku dat a datové analytiky.
Úspěšnost Data Festivalu předčila
očekávání, akce se totiž zúčastnilo
přes 700 návštěvníků.
Ve středu 25. dubna Atrium Rajské
budovy VŠE zaplnilo 19 vystavujících
firem včetně společností jako Avast,
Google, Joyful Crafstmen, DHL,
MIBCON, Adastra, Accenture a Vissto,
které účastníkúm ukázaly, jak pracují
s daty a proč jsou klíčem k úspěšnému byznysu.

ABSOLVENTI
VE STUDENTSKÝCH
KLUBECH FMV

Návštěvníci si mohli vybrat ze 14
přednášek a 4 workshopů. Doprovodný program byl plný zajímavých
témat jako data ve sportu i umění,
data v pivu, efektivní vizualizace dat,
storytelling, analýzy textových dat až
po data science nebo data ve startupech. Nechyběla ani interaktivní hra
Addgame, ze které si vítězi odnesli

výhru v hodnotě 10 000 Kč. Na závěr
se uskutečnila podnětná panelová
diskuse s názvem Data v kuchyni.
Generální partner festivalu společ-

nost Avast v ní společně s dalšími
firmami publiku ukázali, jak špičkové
firmy z dat vaří svoje skvělé výsledky.
Mladí se podívali, jak se problematika
dat dá studovat, lidé, co už s daty pracují, se mohli inspirovat, kam se dále
posouvat. „Firmy, které se dat nebojí
a umí s nimi pracovat, mají veliký náskok před konkurencí. Návštěvníkům
Data Festivalu jsme ukázali, že využití
dat je obrovské, a ne tak složité, jak
se zdá,“ říká Ota Novotný, vedoucí
Katedry Informačních technologií
a ředitel xPORTu.
Národnímu akreditačnímu úřadu, sebehodnotící zpráva pro institucionální akreditaci AACSB je ve své finální
fázi. Rektorka také zhodnotila silné
i slabé stránky VŠE a vysvětlila nutnost přechodu od kvantity ke kvalitě,
která je základním předpokladem pro
posílení konkurenceschopnosti VŠE.

Fakulta mezinárodních vztahů je velmi pyšná na své studentské kluby, které
se aktivně angažují v mnoha zajímavých činnostech. V dnešní době máme na
FMV čtyři oficiální studentské kluby, a to European Horizons, Junior Diplomat Initiative, Model United Nations Prague a Studentský Klub Obchodu &
Konkurenceschopnosti. Studentské kluby také aktivně spolupracují s našimi
absolventy. V letním semestru proběhla např. přednáška s absolventkou
z Úřadu vlády, panelová diskuse na téma uplatnění absolventů na trhu práce,
diskuse s absolventy z Ministerstva zahraničních věcí nebo populární Business
Cocktail s manažery mnoha globálních i českých firem. Více o našich studentských klubech na webu FMV. Pokud by Vás spolupráce s našimi studentskými
kluby zajímala více, budeme velmi rádi, když nás oslovíte.

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze pořádala spolu s Ministerstvem
financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky první
představení úplné konsolidované účetní závěrky České Republiky, které se
konalo ve středu 11. dubna 2018 od 18.00 v Likešově aule na VŠE. Během
prezentace měli účastníci jedinečnou možnost seznámit se nejen s údaji
z konsolidované účetní závěrky našeho státu, ale diskutovat i s odborníky,
kteří se podíleli na tvorbě systému jejího sestavování u nás, ale i na Slovensku. Prezentace byla zakončena neformální diskusí s malým občerstvením
v předsálí Likešovy auly VŠE.
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Představení
první úplné
konsolidované
účetní závěrky ČR

Stalo se

XPORT VŠE
VYCHOVAL
DESÍTKY
STARTUPŮ,
TEĎ CHYSTÁ
NOVÝ PROGRAM
I V SILICON
VALLEY
xPORT Business Accelerator
VŠE za tři roky fungování
podpořil a vychoval
desítky úspěšných startupů
a vybudoval si stabilní místo
v dynamickém startupovém
světě. Stal se mostem, který
propojuje univerzitní prostředí
s podnikáním.

Jeho hlavním cílem je podchytit skvělé nápady, nabídnout jim
ty nejlepší podmínky a odborné
zkušenosti na to, aby se mohli stát
úspěšnou firmou. To, jak se xPORTu
daří a jaké má plány do budoucna, prozradil jeho
ředitel a zároveň
vedoucí Katedry
informačních technologií VŠE docent
Ota Novotný.

xPORT Business Accelerator
v lednu oslavil již 3. narozeniny.
Jak byste tyto tři roky zhodnotil
ve třech větách?
Za tři roky ostrého provozu jsme se
stali pevnou součástí startupové scény v České republice. Rád bych nás
a naši práci zhodnotil ne tak, jak si to
myslíme my, ale jaké startupy námi
prošli. Jsme na ně hrdí a myslím si, že
se nemáme za co stydět.

Mají mladí Češi zájem
o podnikání? Jak se Vám daří
v pomoci startupům?
Mladí Češi zájem o podnikání rozhodně mají. Za 3 roky jsme obdrželi
více než 170 přihlášek a přijali jsme 69
týmů. Co mi ale trochu chybí je větší
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ambicióznost lidí, kteří s projekty
začínají, protože si myslím, že se drží
zbytečně při zemi. xPORT startupům
aktivně pomáhá a jsme moc rádi,
že z těch 69 týmů více než polovina
stále existuje a daří se jí.

V xPORTu již vyrostlo mnoho
zajímavých projektů, které z nich
řadíte k nejúspěšnějším a proč?
Jsme právem hrdí na každý jeden
tým, který se se svým startupem dokázal prosadit. Obzvlášť například na
SENS Foods, který po proteinových
tyčinkách vyrábí také chleba z cvrččí
mouky. Začátkem roku zahájili stavbu
vlastní cvrččí farmy v Thajsku, chvíli
po tom se jejich výrobky začaly prodávat i v celonárodním obchodním
řetězci. Mezi další úspěšné startupy
bych zařadil HUGPORT, který přináší
efektivní řešení pro správu a řízení
obsahu na profesionálních displejích,
či LS Interactive, který se specializuje
na výrobu úplně nového typu obchodních míst na internetu s využitím
video-chatové technologie LiveShop.

Není to ale vždy jenom
o zakladatelích startupů.
Snažíte se hledat i nové pracovní
příležitosti?

Stalo se
startupové komunity. Loni v listopadu jsme i Venture Summit a letos
v dubnu jsme aktivně podpořili Data
Festival VŠE.

Od vzniku xPORTu u nás získalo své
první pracovní zkušenosti více než
250 studentů. Zároveň jsme podporou startupů a vlastní činností za
3 roky vytvořili více než 200 pracovních míst.

A můžeme se i tento rok těšit na
xportí Startup Festival?

Váš akcelerátor stojí za mnoha
úspěšnými akcemi, co pro Vás
znamená komunita, která kolem
xPORTu vznikla?

Rozhodně ano. Letos se uskuteční
již 3. ročník naší vlajkové akce. Na
Startup Festival se můžete těšit v září.

Po 3 letech je vidět pořádný kus
práce. Co s xPORTem zamýšlíte do
budoucna?

Za ten čas se kolem nás vytvořila
komunita lidí, kteří se zajímají o podnikání a navzájem si pomáhají. Tato
komunita je naprostým základem
toho, jak xPORT funguje. Bez ní by to
nemělo smysl. Za tři roky jsme zorganizovali více než 120 akcí zaměřených
zejména na vzdělávání a stmelování

xPORT stejně jako startupy, které vychoval, plánuje významné rozšíření
svých aktivit. Stavíme další patro, a to
nám umožní mít nové pokročilé týmy

i ze zahraničí, a také nový program
nejen v Čechách, ale i v Silicon Valley.

xPORT Business Accelerator
VŠE je tím správným místem
pro všechny, kteří se
odhodlají jít až za hranici
vlastních možností. Pokud
máte vlastní podnikatelský
nápad, potřebujete pomoci
s dalším rozvojem Vaší
firmy, nebo byste se chtěli
podělit o svoje zkušenosti
z podnikání jako mentoři,
rádi Vás v xPORTu uvidíme.

SOUTĚŽ KAPEL VŠE
Ve čtvrtek 26. března se konal
třetí ročník Soutěže kapel na
Vysoké škole ekonomické v Praze.
V letošním roce 6 talentovaných
skupin, které se skládaly
z vysokoškolských studentů
a absolventů, vystoupilo před jejich
kolegy, fanoušky, univerzitními
pracovníky a odbornou porotou.
Kapely bojovaly o hlavní cenu –
koncert v Lucerna Music baru.

nadšeni z možností představit publiku svou hudbu, poznat se navzájem
s dalšími kapelami a podělit se o své
zkušenosti. Na konci večera byla
vyhlášena kapela, která získala hlavní
cenu 15 000 Kč a možnost si zahrát
v Lucerna Music baru. Vyhlašování bylo napínavé, nakonec pouze
o dva body zvítězila kapela Jokers.
Na druhém místě se tedy jen těsně
umístila kapela The UNIS, která si
odnesla cenu 10 000 Kč. Na třetím
místě se umístila kapela Oscar Mike
a odnesla si cenu 5 000 Kč. Všech-

Porota se skládala ze zástupců
univerzity, vč. paní rektorky – paní
profesorky Hany Machkové a děkana
Fakulty financí a účetnictví – pana
docenta Ladislava Mejzlíka. Dále
v porotě zasedli zástupci České spořitelny, hlavního partnera VŠE.
Dvouhodinové představení bylo plné
energie, různých stylů hudby a velmi
pozitivní atmosféry. Účastníci byli
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ny tři kapely kromě finančních cen
sponzorovaných Českou spořitelnou dostaly také dárkové tašky. Na
úplném konci večera čekalo jednu
kapelu překvapení – získala divokou
kartu, tedy možnost vystoupit v září
na VŠE festu. Touto šťastnou kapelou
byli bronzoví vítězové – kapela Oscar
Mike.
Na sestřih finále Soutěže kapel se
můžete podívat na Facebooku zde.
Těšíme se na vás na dalším ročníku
v roce 2019.

Sport

TÝM STATISTIKŮ VŠEOLYMPIÁDA ZÁJMOVÉ KURZY
Ve středu 18. dubna 2018 se
FITNESS
PODPOŘIL
v rámci Rektorského sportovníPřipravujeme pro vás opět
ho dne uskutečnil první ročník
CHARITU
od září zájmové kurzy fitness
Všeolympiády ve venkovních
Tým vyučujících z katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty
informatiky a statistiky Vysoké
školy ekonomické v Praze se
v noci z pátka 2. března na sobotu 3. března zúčastnil charitativní akce na podporu nemocných
závažnou civilizační chorobou.
Tým statistiků z VŠE se zúčastnil náročného 24 hodinového maratonu cvičení
pořádaného nadačním fondem Impuls
(www.maratonmars.cz). Záměrem akce
bylo rozšíření všeobecného povědomí
o závažné civilizační nemoci, roztroušené skleróze, s cílem získat finance
na podporu léčby tohoto onemocnění
a rehabilitace nemocných. Tým statistiků vedený doc. Ivanou Malou ve složení
dr. Lukáš Sobíšek, dr. Karel Helman a dr.
Tomáš Karel převzal štafetu předchozího týmu v 02:00 ráno a po nepřetržité
hodině kruhového tréninku ji opět
předal dalšímu týmu. Netradiční maraton MaRS vznikl v roce 2012 z iniciativy
pacientů a fyzioterapeutů RS centra
Neurologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice Praha, kteří se
chtěli podělit o zkušenost, že cvičení při
léčbě RS opravdu pomáhá. Postupem
doby se ukázalo, že forma netradičního maratonu na podporu nemocných
roztroušenou sklerózou dokáže spolu
s myšlenkou solidarity a pospolitosti přitáhnout tisíce fanoušků a v příštím roce
se bude celá akce zcela jistě opakovat.

prostorách kolejí Jarov.

Celou akci zahajil v 15 hodin DJ
Diplomatiq. V rámci Všeolympiády si
absolventi mohli vytvořit 4-členné týmy
a soutěžit v různých disciplínách jako
např. biatlon, týmové lyže, píchač, NHL
test, kláda, šipky či Best Driver.
V průběhu dne probíhalo slaňování
koleje, absolventi také mohli ochutnat
originální Nealko VŠE drink a posilnit
se párkem v rohlíku. Na hlavní stage se
uskutečnil souboj siláků a vystoupili zde
mistři světa v rock’n’rollu. Večer zahrály
studentské kapely ENDING a HIGHLIGHTS. Celou akci doprovázelo krásné
slunečné počasí. Všem zúčastněným
děkujeme a těšíme se zase příští rok.

SPORTOVNÍ
KURZ V ITÁLII
CTVS pořádá velmi oblíbený
sportovní kurz pro studenty a absolventy VŠE v Itálii, Tarquinie,
v termínu 31. 8. – 9. 9. 2018.
Kurz v Itálii je plný sportovních aktivit,
kulturních zážitků (Řím, Florencie,
Tarquinie) a společenské zábavy. Neváhejte se přihlásit a nebudete litovat.
Tento rok se uskuteční již 12. ročník.
V případě zájmu veškeré informace
naleznete zde. Událost na Facebooku.
Kontakt: Jindra Musilová,
email: jinmus@seznam.cz
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(Pilates, Jóga, Dance aerobik/
step, Dance workout, Intensive
Dance, Tabata atd.). Dále se
můžete těšit třeba na zájmové
kurzy Krav Magy či Thai boxu.
Pro podrobnosti sledujte
webové stránky.

PARTNERSTVÍ
Společnost E.ON hlavním
partnerem Fakulty
mezinárodních vztahů
E.ON na českém trhu působí
od roku 1998. Dodává elektřinu 1,2 milionu zákazníků
a zemním plynem zásobuje
více než 220 000 zákazníků, a to převážně v jižních
Čechách a na jižní Moravě.
Studenti i absolventi Fakulty
mezinárodních vztahů se
mohli již dvakrát setkat přímo
s generálním ředitelem, Martinem Záklasníkem, který je
navíc také absolventem oboru
Mezinárodní obchod na FMV.
Se zájemci hovořil např. na
téma budoucnost energetiky.
Díky partnerství se společností
E.ON mohla Fakulta mezinárodních vztahů podpořit
stipendiem velké množství
studentů. Děkujeme!

Ocenění

20 LET PROGRAMU
CEMS NA VŠE
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se
v prostorách univerzity uskutečnily
oslavy „20 let programu CEMS
na VŠE“. Oficiální program začal
již brzy odpoledne nejrůznějšími
workshopy a setkáními
korporátních partnerů, absolventů,
ale i současných studentů s těmi
potenciálními.
V průběhu celého dne byl navíc
v atriu Rajské budovy k dispozici
informační stánek, kde současní studenti poskytovali informace a odpovídali na otázky případných zájemců
o program.
V rámci odpoledního programu
si účastníci mohli vybrat ze dvou
setkání, a to “CEMS Talk: Mentoring”
nebo “CEMS Assessment Centrum
nanečisto”. Řečníky CEMS Talk byli
Pavlína Šimurdová, předsedkyně
CEMS Alumni Association Prague,
Partner Development v EdTech, Vojtěch Opleštil, místopředseda CEMS
Alumni Association Prague, Management Consultant v PWC, a Jan
Gemrich, CEMS alumnus, exGoogler
a Partner ve Focus Design. Během
setkání byl představen koncept
mentoringu jednak ze strany mentorů, tedy absolventů, tak i samotných
studentů. Assessment Centrum
nanečisto bylo již tradičně věnováno
případným zájemcům o studium,
kteří si chtěli vyzkoušet atmosféru
skutečného Assessment Centra, které
je nedílnou součástí přijímacího řízení do programu. Později odpoledne
následovala panelová diskuse, která
byla zahájena prezentací rektorky
Vysoké školy ekonomické, v Praze,
prof. Hany Machkové. V ní shrnula

CEMS

historii i vývoj programu CEMS na
VŠE. Samotná panelová diskuse
mezi pěti absolventy programu
z let 1998 – 2016 byla moderována
akademickým ředitelem CEMS Ladislavem Tyllem a CEMS absolventem
Petrem Šmídem, který působí jako
Head of Consumer Marketing pro
střední a východní Evropu v Google.
Tématem diskuse byla profesní cesta
po absolvování programu, stejně
jako důležitost networkingu v rámci
CEMS a možnosti, které program
svým absolventům otevírá.
Absolventi účastnící se diskuse byli:
● Tomáš Hruška (absolvent z r. 1998)
– General Manager v L‘Oréal Czech
Republic / Hungary / Slovakia,
● Michal Sládek (absolvent z r. 2003)
– Restructuring and Growth leader,
v nedávně době v OKD, a.s.,
● Matouš Michněvič (absolvent
z r. 2006) – Vice President v Merchant Loyalty & Partnerships,
● Marie Vyskočilová (absolventka
z r. 2010) – Head of Category Management & Trade Marketing CZ/SK
v Henkel,
● Dominik Novák (absolvent z r.
2016) – Senior Consultant, Strategy
v Deloitte Czech Republic.
Oslavy byly zakončeny soirée
v univerzitní restauraci Akademický
klub. Celkem se soirée za příjemného téměř letního večera zúčastnilo
na 150 absolventů, korporátních
partnerů, studentů a akademických pracovníků. Pevně věříme, že
tato vysoká účast přispěje k rozvoji
aktivit absolventů programu CEMS
v České republice.
Fotogalerie z události.
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Dvouletý magisterský program
International Management/CEMS
je vyučován v anglickém jazyce
na Fakultě podnikohospodářské.
Termín pro podávání přihlášek
pro akademický rok 2019/2020
je 28. února 2019. Program CEMS
nabízí jedinečnou příležitost vysoce
talentovaným a ambiciózním
absolventům bakalářského studia
aplikovat a rozvinout své znalosti
a praktické dovednosti. Kombinace
spolupráce s korporátními partnery programu společně s vysokou
kvalitou poskytovaného vzdělání
umožňuje absolventům bezprostřední interakci se světem podnikání a úspěšnými nadnárodními
společnostmi.
Program CEMS MIM se umístil na
9. místě v žebříčku Financial Times
„Masters in Management Ranking
2017”, kde si své místo mezi deseti
nejlepšími programy udržuje už
od roku 2005. Program se zároveň
umístil na 9. místě v hodnocení the
Master in Management Rankings
časopisu The Economist. Pro více
informací o programu CEMS MIM
navštivte jeho webové stránky.

Ocenění

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.

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

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

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 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
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Ocenění

VŠE
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.

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.

KONTAKT

LINKEDIN – ZŮSTAŇTE S VŠE VE SPOJENÍ
Máte svůj profesní profil na LinkedInu? Zůstaňte prostřednictvím této sítě ve spojení se svou Alma mater. Sledujte novinky týkající se kariéry absolventů VŠE, akce pro absolventy i důležité milníky VŠE. Univerzitní profil
Vysoké školy ekonomické v Praze spojuje uživatele, kteří na svém osobním profilu uvedou VŠE v položce „vzdělání“. Při zadávání vzdělání by se Vám v rolovacím menu měla spolu s logem objevit pod stejným názvem. Pro
všechny absolventy je také vytvořena skupina VSE Prague Alumni. Neváhejte zažádat o členství! Do diskuzí se
můžete zapojit na fakultních skupinách vytvořených pod skupinou VSE Prague Alumni. Posílejte svým fakultám zpětnou vazbu, doporučujte odborníky z praxe a získávejte informace o akcích pořádaných vaší fakultou.
Stačí zažádat o členství.
Faculty of Finance and Accounting / Fakulta financí a účetnictví
Faculty of International Relations / Fakulta mezinárodních vztahů
Faculty of Business Administration / Fakulta podnikohospodářská
Faculty of Informatics and Statistic / Fakulta informatiky a statistiky
Faculty of Economics / Národohospodářská fakulta
Faculty of Management / Fakulta management

http://ka.vse.cz

ZPRAVODAJ
PRO ABSOLVENT Y VŠE

http://absolventi.vse.cz
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