MBA – MAE

MASTER Management et Administration
des Entreprises
Vysoká škola ekonomická v Praze v Praze /
Université Jean Moulin Lyon 3

IFTG – FRANCOUZSKO-ČESKÝ INSTITUT ŘÍZENÍ
Francouzsko-český institut řízení (IFTG = Institut Franco-Tchèque
de Gestion) je vzdělávacím střediskem Vysoké školy ekonomické
v Praze pro dospělé. Je jedinou vzdělávací institucí v České
republice, která se již od roku 1990 specializuje na vzdělávání
frankofonních manažerů. Hlavním partnerem ve Francii je IAE de
Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3. Činnost IFTG je podporována
velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR.

PROGRAM MBA
Cílem MBA je připravit studenty pro manažerské pozice ve francouzských firmách nebo v českých podnicích, které mají zájem na rozvoji
obchodní spolupráce s Francií. Během studia získají studenti vědomosti a dovednosti, které jim umožní využít v praxi odborné i jazykové znalosti a pracovat v multikulturním prostředí. Výuka probíhá
ve francouzštině a češtině.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

• velmi dobrá znalost francouzštiny a češtiny
• ukončené vysokoškolské vzdělání
absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia
pro posluchače 2. ročníků navazujících magisterských studijních
programů vysokých škol)
• výjimečně mohou být přijati absolventi bakalářského stupně
s prokazatelnou tříletou praxí
• životopis ve francouzštině
• motivační pohovor ve francouzštině
• úhrada školného: 54 000 Kč

DIPLOM MAE
Postgraduální studium umožňuje získat francouzský státní diplom
MASTER Management et Administration des Entreprises (dříve DESS
CAAE), který vydává IAE de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3.
Program je řádně akreditován francouzským Ministerstvem školství.
Tento diplom je ekvivalentem profesního titulu MBA.

OBSAH VÝUKY
Mezinárodní podnikatelské prostředí
Obchodní a pracovní právo
Marketing
Řízení lidských zdrojů
Řízení organizací a společenská zodpovědnost
Informační systémy a projektový management
Účetnictví a controlling
Finanční řízení
Logistika a řízení kvality
Strategický management

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Den otevřených dveří: 26. 3. a 2. 4. 2014, od 17:00, místnost RB 546
Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2014
Přijímací pohovor: 15. 5.–16. 5. 2014
Kurz francouzštiny: 2. 6.– 6. 6. 2014
10 týdnů odborné manažerské výuky: 16. 6. 2014–19. 1. 2015
Praktická stáž: 3–6 měsíců
Obhajoba diplomové práce ve francouzštině: září 2015
Slavnostní promoce: září 2015

KONTAKT:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Francouzsko-český institut řízení
Nám. W. Churchilla 4,130 67 Praha 3
Mgr. Vlaďka KARETOVÁ
e-mail: karetovv@vse.cz
Tel.: 224 098 537

http:// iftg.vse.cz

