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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

Rozvojový projekt na rok 2012 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 2. Program na podporu spolupráce českých a zahraničních vysokých škol 

Podprogram: podpora vytváření společných studijních programů 

Název projektu:  
Společný studijní bakalářský program „Ekonomika a management“ v anglickém jazyce 
 

 

Období řešení projektu: Od: 1.1.2012 Do: 31.12.2012 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 500,- 500,-  

Čerpáno
1
 500,- 500,-  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Kateřina Kofránková 

Podpis:   

Fakulta/Součást Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze  

Adresa/Web: 
W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 
http://fph.vse.cz/ 

 

Telefon: +420 224 098 440 +420 224 098 440 

E-mail: veber@vse.cz  kofranek@vse.cz 

 

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

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  Čerpání je uvedeno včetně tuzemského partnera  projektu – Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 

mailto:kofranek@vse.cz
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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. 

 Cíle: Plnění: 

Příprava bakalářského 

studijního programu 

Ekonomika a management 

v anglickém jazyce 

Pro jednotlivé předměty české akreditované verse studijního programu 

Ekonomika a management  byly osloveny příslušné katedry na VŠE a 

Fakulty ekonomicko-správní University Pardubice s cílem, aby 

vytipovali vhodné vyučující a připravili příslušné podklady pro 

akreditaci (CV vyučujících a anotaci předmětu). Tyto byly průběžně 

shromážděny a upřesňovány u hlavního řešitele projektu. 

Zmapování aktuálních 

podmínek na UQB(možnost 

participace či zajištění výuky 

business angličtiny, základů 

informatiky – ovládání PC + 

výuka office programů, popř. 

matematiky) 

V polovině října se uskutečnila návštěva děkana a proděkana Fakulty 

podnikohospodářské VŠE  (prof. Veber, doc. Hnilica) a děkanky 

Fakulty ekonomicko-správní UP  (doc. Myšková) University Quang 

Binh v provincii Quang Binh ve Vietnamu. Návštěva potvrdila zájem 

partnerské univerzity o výuku bakalářského studijního programu 

Ekonomika a management pro studenty vietnamské university i 

připravenost university ve výuce angličtiny, office programů a 

matematiky pro studenty společného programu. 

Předložení studijního oboru 

k akreditaci v anglickém jazyce 

V první polovině r. 2012 proběhly konzultace s akreditační komisí, zda 

je možné akreditovat společný studijní program v anglickém jazyce. 

Z akreditační komise přišlo stanovisko, že žádost musí podat pouze 

jedna instituce. V této souvislosti došlo mezi fakultami k dohodě, že 

akreditaci podá Fakulta podnikohospodářská VŠE a na výuce budou 

participovat u vybraných předmětů vyučujících z Fakulty ekonomicko-

správní UP.  

V červnu byla podána ze strany Fakulty na akreditační komisi žádost o 

akreditaci studijního programu Ekonomika a management v anglickém 

jazyce. Akreditační komise přiznala Fakultě podnikohospodářské 

akreditaci na svém zářijovém jednání 2012. 

Propagace výuky bakalářského 

studijního programu v AJ 

V souvislosti s PR programu: 

- byly vypracovány první informativní materiály v AJ 

- byly vytipovány vhodné subjekty, na které bude směřována propagační 

kampaň  

Zahájení standardní výuky 

bakalářského studijního 

programu v AJ (v ČR , popř. i 

ve Vietnamu – podaří-li se 

zajistit sponzory)  

v akademickém r. 2013/14 

Ve vedení fakulty bylo rozhodnuto: 

- že výuka v anglickém jazyce bude v Praze zahájena na počátku 

akademického r. 2013/14 

- budou intenzivně hledáni sponzoři z řad podnikatelů aktivně působících 

ve Vietnamu s cílem podpořit tento program ve spolupráci s Quang 

Binh University 

 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 Plánované výstupy projektu:                           

Termín 

Faktické plnění: 

První verse akreditačního materiálu 

bakalářského studijního programu 

Ekonomika a management  

9/2012 Byla k dispozici již ke konci dubna 2012 

Mezifakultní oponentura a úpravy 10/2012 Probíhaly již v průběhu května 2012 

Projednání a schválení návrhu 

akreditačního materiálu 

bakalářského studijního programu 

v AJ v senátu a VR fakult 

11/2012 S ohledem na tu skutečnost, že byla zvolena cesta 

nepřipravovat zcela nový studijní program, ale pouze 

anglickou versi stávajícího programu, nebyly 

souhlasy senátu ani VR na žádosti pro akreditaci 

nutné.  

Předání materiálu na MŠMT k 

akreditaci 

do  

12/2012 

Předáno již 15. června 2012 

Oficiální dopis akreditační dopise o přidělení 

akreditace je datován 8. října 2012 

Vypracování marketingového plánu 

a realizace jeho první etapy – 

prezentace bakalářského studijního 

 

10/.2012 

Byl vypracován PR plán a vypracovány návrhy 

prvních propagačních materiálů v AJ. Byly 

vytipovány subjekty, které se jeví jako vhodné 
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programu v AJ k oslovení. 

Zmapování aktuálního stavu a 

možností participace ze strany 

vietnamské VŠ – UQB na 

společném studijním programu a 

zvláště ochoty tuzemských 

podnikatelů působících v provincii 

Quang Binh a místních orgánů a 

podnikatelů na finanční podpoře 

zavedení výuky tohoto programu 

na místní univerzitě 

do 11/2012 Návštěva proběhla v týdnu od 15. do 20. října a 

potvrdila zájem Quang Binh University o společný 

bakalářský studijní program v anglickém jazyce a i 

okruh aktivit ze strany vietnamského partnera na 

tomto studijním programu. 

Byli vytipováni čs. podnikatelé, kteří působí ve 

Vietnamu, a byl připraven informativní materiál o 

společném programu. Dále bude následovat jejich 

postupné oslovování s cílem získání sponzorských 

darů pro realizaci tohoto programu.   
 

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) 

1 ne  

2   

3   

4   

5   

Přehled o 
pokračují-
cím 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) 

ne   

   

   

   

   

 

 

 

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




