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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: Realizace programu LLP a dalších mezinárodních bilaterálních smluv formou široké 

nabídky kurzů pro smíšené skupiny českých a zahraničních studentů. 

Cíl splněn. V roce 2011 bylo za zimní a letní semestr vypsáno celkem 336 kurzů pro smíšené skupiny 

(154 v letním semestru a 182 v semestru zimním), tj. o 17 % více než v roce 2010. 

 

Cíl 2: Uzavření nových smluv o mezinárodní spolupráci. 

Cíl splněn. Celkem uzavřela VŠE 16 nových smluv o spolupráci: 
 Pro program  International and Diplomatic Studies (IDS) byly uzavřeny smlouvy s:  

o Euro-Mediterranean/EMUNI University (Portorož, Slovinsko), 

o Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Německo). 

 Program Economics of Globalisation and European Integration (EGEI) se rozšířil o tyto 

partnery:  

o Universidade de Brasília (Brazílie), 

o Xiamen University / Wang Yanan Institute for Studies in Economics (WISE; 

Xiamen, Čína). 

 Program International Management/CEMS MIM získal tyto nové partnery:  

o Keio University (Japonsko),  

o Tsinghua University / School of Economics and Management (Peking, Čína). 

 Pro další obory VŠE byly uzavřeny smlouvy s:  

o ISM University of Management and Economics (Vilnius, Litva),  

o Jiangxi University of Finance and Economics (JUFE; Nanchang City, Čína),  

o Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago, Chile; obnovení přerušené 

spolupráce),  

o Queen's University / School of Business (Kingston, Ontario, Kanada),  

o Tsinghua University / School of Economics and Management (Peking, Čína; kromě 

partnerství v CEMS i výměna ostatních studentů),  

o Universität Kassel / Fachbereich Wirtschaftwissenschaften (Německo),  

o Universität Liechtenstein (Vaduz, Lichtenštejnsko),  

o University of Ljubljana / Faculty of Administration (Slovinsko; rozšíření spolupráce 

omezené dříve na program FINAC),  

o University of Richmond / Robins School of Business (USA),  

o Ural Federal University / Graduate School of Economics and Management (dříve 

Ural State University / Faculty of Economics; Ekaterinburg, Rusko),  

o Vrije Universiteit Brussel / Faculty of Economic, Political and Social Sciences & 

Solvay Business School (Belgie; rozšíření spolupráce, která se dříve vztahovala jen 

na program EITEI/EGEI). 

 

Cíl 3: Posílení nabídky odborných kurzů menších oborů, akreditace nových kurzů v angličtině 

a ruštině. 

Cíl splněn. Nabídka kurzů v anglickém jazyce byla rozšířena o 16 nově akreditovaných kurzů. 

Fakultou podnikohospodářskou byly připraveny akreditace všech kurzů pro bakalářský studijní 

program „Экономика предприятия и менеджмент“. 
 

Cíl 4: Posílení oboustranné mobility studentů. Zvýšení počtu přijímaných i vysílaných studentů, 

zejména na úrovni navazujících magisterských a doktorských studijních programů. 

Cíl splněn. Do zahraničí bylo vysláno celkem 566 studentů VŠE (o téměř 19% více než v roce 2010), 

z toho 13 studentů doktorského studia.  

VŠE přijala 678 zahraničních studentů, kteří studovali minimálně jeden semestr v některém 

z cizojazyčných programů bakalářského a magisterského studijního programu.  V anglicky 

vyučovaném  programu pro doktorandy studovalo celkem 18 zahraničních studentů, z toho 5 

výměnných. 

 

Cíl 5: Aktivní participace učitelů na projektech CEMS, double degree a joint degree. 

Cíl splněn. VŠE se podílela na činnosti všech orgánů i pracovních skupin CEMSu. Při pravidelném 

hodnocení kvality realizace programu se umístila mezi šesti nejlépe hodnocenými školami a 

studentská organizace CEMS Club získala 1. místo. Studenti hodnotí kvalitu výuky a služeb pro 

zahraniční studenty škálou (1-5). Pořadí bylo v roce 2011 následující: 1. místo - 4,2: Nova School of 

Economics and Management (Portugalsko) , University of St. Gallen (Švýcarsko); 2. místo - 4,1: 

UCD (Irsko); 3. místo - 4,0: Aalto University (Finsko), HEC Paris a VŠE. V programu double degree 



International Business hostovali učitelé VŠE na IAE Lyon, v Mainzu a Insbrucku. Prorektorka pro 

zahraniční vztahy a PR byla jmenována členem „International Advisory Board“ děkana IAE Lyon. 

V rámci joint degree FINAC hostovali učitelé VŠE na Univerzitě M. Béla v Bánské Bystrici. 

 

Cíl 6: Zvýšení počtu studentů přijímaných do cizojazyčných magisterských studijních 

programů. 
Cíl splněn. V roce 2011 bylo do navazujících magisterských programů vyučovaných v cizím jazyce 

přijato celkem 117 nových studentů, tedy o 8% více než v roce 2010. 

Plnění 
kontrolovatelných 
výstupů  

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

 Výstup 1: Počet kurzů pro smíšené skupiny českých a zahraničních studentů (cca 75 
kurzů/semestr). Kontrola kvality výuky formou studentské ankety na konci každého semestru.  
V letním semestru bylo realizováno 154 kurzů, v zimním semestru 182 kurzů. Výuka probíhala 
převážně v angličtině. Vzhledem k velkému nárůstu počtu kurzů byly pro financování využity jak 
zdroje RP, tak vlastní zdroje VŠE. 
 
Tab. č.1: Počty kurzů pro smíšené skupiny českých a zahraničních studentů 

  FFÚ FMV FPH FIS NF Celkem 

Letní semestr 16 47 34 14 43 154 

Zimní semestr 18 71 36 12 45 182 
 
 
Výstup 2: Počet cca 440 vyslaných studentů VŠE na semestrální pobyt v zahraničí a počet cca 
460 přijatých zahraničních studentů 
Celkem bylo v roce 2011 na semestrální pobyt do zahraničí vysláno 566 studentů VŠE. V roce 2011 
studovalo na VŠE celkem 678 zahraničních studentů na minimálně 1 semestr (365 výměnných 
studentů; 98 v programu IB; 7 v programu FINAC, 24 v programu EGEI; 20 v programu IDS; 41 
v rámci programu CEMS MIM, z toho 26 výměnných; 10 v programu CLAS a 108 v programu 
CESP), tj. o 20% více než v roce 2010. 
 
Výstup 3: Participace na činnosti Strategic a Executive Boardu, Interfaculty groups a výuka 
v blokových seminářích v rámci programu CEMS. 
Zástupci VŠE se zúčastnili jednání Strategic Boardu (rektor), Executive Boardu (prorektorka pro 
zahraniční vztahy a PR) v Lisabonu. Dále participovali na činnosti pracovních skupin Academic 
Directors, Corporate Relations Coordinators, Academic Coordinators a Language Committee. 3 
učitelé se podíleli na výuce blokových seminářů a 4 se zúčastnili aktivit Interfaculty Groups. 
 
Výstup 4: Počty českých a zahraničních studentů v šesti navazujících magisterských studijních 
programech čtyř fakult. 
V roce 2011 studovalo v programu International Business – Central European Business Realities (IB) 
121 studentů (z toho 98 zahraničních) ve všech ročnících; v programu FINAC 15 studentů (z toho 4 
zahraniční v regulérním programu a 7 výměnných); v programu IDS 31 studentů (z toho 20 
zahraničních); v programu EGEI 46 studentů ve všech ročnících (z toho 24 zahraničních studentů 
přijíždějících na 1 trimestr z partnerských škol); v programu International Management (CEMS MIM) 
celkem 150 studentů (z toho 41 zahraničních) ve všech ročnících; a v programu CLAS 14 studentů (z 
toho 10 zahraničních) ve všech ročnících. 
 
Výstup 5: Zvýšení počtu pedagogů, kteří vyučují v cizích jazycích na min. 12 % z celkového 
počtu učitelů. 
V roce 2011 se do výuky odborných kurzů v cizím jazyce zapojilo celkem 119 pedagogů, což je cca 
17 % z celkového počtu učitelů, kteří působí na VŠE v Praze.  
 

Změny  
v řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o 

jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti 

na  MŠMT) 

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) 

2007 4700  

2008 3800  



2009 4260  

2010 4200  

2011 4200  

2012 4200  

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


