
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA:            VŠE V PRAZE                                                                                                                                                               

 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2009 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Program na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol 

Podprogram: 
c) podpora rozvoje stipendijních programů vysokých škol pro nadané studenty z rozvojových zemí anebo 

z těch zemí, které procházejí procesem společenské i ekonomické transformace. 

Název projektu: 
Stipendijní program pro navazující magisterské studium oboru International Business – Central European Business 

Realities 

Období řešení projektu: Od: leden 2009 Do: prosinec 2009 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
Z toho běžné finanční 
prostředky: 

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 500 500  

Čerpáno 500 500  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: prof. Ing. Hana Machková, CSc. Ing. Eva Švábková 

Podpis:   

Fakulta/Součást Rektorát Rektorát 

Adresa/Web: www.vse.cz www.vse.cz   

Telefon: 224 095 799 224 095 799 

E-mail: machkova@vse.cz svabkova@vse.cz 

 

Jméno rektora: Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Cíle projektu 
Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 
splněn nebyl. 

 Cíl 1: Zvýšení počtu zahraničních studentů, kteří studují v řádně akreditovaných studijních 

programech v cizích jazycích na VŠE v Praze. 

Cíl  splněn. Do prvního ročníku programu International Business-Central European Business Realities 

bylo přijato 38 studentů (o 8 více než plánované směrné číslo). Celkem studuje v programu 92 studentů.  
Cíl 2: Posílení dobrého jména VŠE v Praze v zahraničí. 
Cíl splněn. Do programu se přihlásil největší počet zájemců od roku 2003, kdy byl program MŠMT 
akreditován – více než 80. Díky převisu mohli být vybráni kvalitní studenti. Navíc VŠE v roce 2009 
získala ECTS a DS label od Evropské komise i ocenění „1st Business School in Eastern European Zone“ 
v rámci hodnocení Eduniversal. 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 Výstup 1: 20 studentů studentů z rozvojových zemí a zemí, které procházejí procesem společenské 
i ekonomické transformace v programu IB získá jednorázové stipendium ve výši 25 000 Kč. 
Cíl splněn. Stipendium obdrželo celkem 19 studentů, kteří splnili kritérium země původu, tj. rozvojová 
země či země procházející procesem společenské či ekonomické transformace. Částka byla proto mírně 
navýšena, každý student obdržel 26 316 Kč. 
 

Země Počet stipendistů 

Azerbajdžán 1 

Bělorusko 1 

Kazachstán 1 

Makedonie 1 

Peru 1 

Rusko 7 

Turecko 2 

Ukrajina 1 

Uzbekistán 1 

Vietnam 3 

 
Výstup 2: Posílení multikulturního složení studijních skupin. 
Cíl splněn: V roce 2009 studovali v programu studenti 36 různých národností. 

Změny  
v  řešení 

 

 
  č. 

Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 

 MŠMT) 

1 Stipendium obdrželo 19 studentů místo 20. 

1 přijatý student se do programu nezapsal. Toto 
stipendium bylo poměrně rozděleno mezi řádné 
studenty splňují kritérium pro udělení stipendia 
(navýšení  o 1 316 Kč/student). 

Přehled o 
pokračujícím 
projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 

vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

 
Rok realizace 

Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

Od r. 2007 1 390  

 

 

 

 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 

 


