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Rozvojový projekt na rok 2011 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 
5. Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání 

Podprogram: 
d) podprogram na podporu rozvoje stipendijních programů na veřejných vysokých školách v České 
republice pro zahraniční nadané studenty z rozvojových zemí anebo těch zemí, které procházejí procesem 
společenské i ekonomické transformace 

 

Název projektu: Stipendijní program pro studenty navazujících magisterských 

programů z ekonomicky méně vyspělých zemí 
 

Období řešení projektu: Od: leden 2011 Do: prosinec 2011 

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

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 1000 1000 0 

Čerpáno 1000 1000 0 
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Podpis:  

Datum:  
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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: Posílení konkurenceschopnosti navazujících magisterských studijních programů  
Cíl splněn.  
 
Projekt se týkal finanční podpory studentů navazujících magisterských studijních programů 
vyučovaných v anglickém jazyce. Jedná se o tyto programy: 

 Economics of Globalisation and European Intergration (EGEI) 

 Economic and Regional Studies of Latin America (CLAS) 

 Finance and Accounting for Common Europe (FINAC) 

 International Business - Central European Business Realities (IB) 

 International and Diplomatic Studies (IDS) 

 International Management (CEMS) 
 

Stipendia byla určena studentům prvních ročníků magisterských studijních oborů v anglickém jazyce, 
kteří pocházejí ze zemí procházejících procesem společenské a ekonomické transformace. Hlavním 
účelem přidělení finanční podpory výše určeným studentům bylo usnadnit zahájení jejich studia 
v České republice. V roce 2011  ze zvýšil nejen zájem o program International Business (IB) či 
International Management (CEMS), které si již za  dobu  svého trvání vybudovaly velmi dobré renomé, 
ale i např. o nově realizované magisterské navazující programy International and Diplomatic Studies 
(IDS), který je nabízen na VŠE teprve druhým rokem.  

Finanční podpora byla přidělena všem studentům, kteří vyhovovali výše uvedeným kritériím. 

Tab. č.1: Přidělení stipendia studentům dle programů 

Studijní obor Počet studentů 

Economic and Regional Studies of Latin America  3 

Internacional and Diplomatic Studies 12 

International Business – Central European Business Realities 17 

CELKEM 32 

Tab. č.2: Přidělení stipendia studentům dle zemí 

Země Počet studentů 

Albánie 1 

Bosna a Hercegovina 2 

Bulharská republika 1 

Čína 1 

Chorvatská republika 1 

Kolumbijská republika 2 

Makedonie 2 

Mexiko 3 

Peru 1 

Ruská federace 12 

Srbsko 1 

Syrská arabská republika 1 

Turecko 1 

Ukrajina 3 

CELKEM 32 

Program stipendijní podpory byl určen rovněž studentům dalších navazujících magisterských oborů 

Finance and Acounting for Common Europe (FINAC), International Management (CEMS) a  

Economics of Globalisation and European Intergration (EGEI), nicméně v rámci těchto tří studijních 

oborů nestudovali v prvních ročnících žádní zahraniční  studenti, kteří by splňovali určená kritéria. 
 

http://clas.vse.cz/en-master-degree.php
http://f1.vse.cz/studium/prijimaci-rizeni-do-anglickeho-programu-finance-and-accounting-for-common-europe/
http://ozs.vse.cz/english/?page_id=104
http://ids.vse.cz/
http://cemsmim.vse.cz/


Cíl 2: Zvýšení počtu zahraničních studentů v navazujících magisterských studijních programech 
v angličtině 
Cíl splněn. V roce 2010 bylo do magisterských navazujících programů přijato 42 zahraničních 
studentů, zatímco v roce 2011 byl počet zahraničních studentů přijatých do navazujících magisterských 
studijních oborů celkem 60, tedy o 43% více zahraničních studentů.  
 
Tab. č. 3. Počet zahraničních studentů přijatých do 1. ročníku 

Zahraniční studenti v navazujících magisterských oborech (1. ročník) Počet studentů 

2010 42 

2011 60 

 
 

Plnění 
kontrolovatelných 
výstupů  

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

 Výstup 1  
 
Počet zahraničních studentů v navazujících magisterských studijních programech (zahraniční 
studenti v 1. ročníku studia) 
 
Tab.č.4: Počty zahraničních studentů v jednotlivých programech 

Zahraniční studenti v navazujících 

magisterských oborech (1. ročník) 
IB FINAC EGEI IDS CEMS CLAS CELKEM 

2010 29 0 1 3 3 6 42 

2011 30 2 0 17 8 3 60 

 
 

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. 

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 finančních 

prostředků (souhrnný údaj) 
Poznámka (případně výhled do budoucna) 

2011 1000  

2012 0  

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


