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Francouzsko-český institut řízení (IFTG) 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. Cílem institutu je podporovat
ekonomickou spolupráci mezi Francií a Českou republikou prostřednictvím vzdělávacích programů. Činnost
IFTG je podporována velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR.

L’Institut Franco-Tchèque de Gestion (IFTG) est un
centre de formation au sein de l’Université d´Economie de Prague. L´IFTG est le seul centre à se spécialiser
dans la formation des cadres tchèques francophones.
Son objectif est de promouvoir par l’intermédiaire
de la formation la coopération économique entre
la France et la République tchèque. Les activités de
l’IFTG sont soutenues par l’Ambassade de France en
République tchèque.
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Studium MBA umožňuje získat dva diplomy.
Francouzský státní diplom MASTER 2 Management
et Administration des Entreprises vydává iaelyon,
School of Management, Université Jean Moulin Lyon
3. Program je řádně akreditován francouzským Ministerstvem školství. Absolvent zároveň obdrží diplom
MBA Vysoké školy ekonomické v Praze. V České republice je program akreditován Českou asociací MBA
škol CAMBAS.

La formation donne accès à deux diplômes. La formation MASTER 2 en formation continue est sanctionnée par
le diplôme universitaire généraliste de gestion d’entreprise
MASTER Management et Administration des Entreprises,
délivré par l’iaelyon, School of Management, Université
Jean Moulin Lyon 3, diplôme reconnu par l’Etat français. La
formation donne également accès au diplôme MBA délivré
par l’Université d’Economie de Prague. Le programme est
accrédité par CAMBAS (Czech Association MBA Schools).

CÍLE STUDIJNÍHO PROGRAMU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cílem kurzu 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:

L´objectif de la formation est de préparer les étudiants
à occuper des débouchés professionnels dans les entreprises françaises ou dans les entreprises tchèques souhaitant développer les affaires avec la France. L‘architecture
du Master MAE permet aux participants:

analyzovat podstatu manažerských problémů
reagovat na změny podnikatelského prostředí
používat vhodné manažerské nástroje
a moderní metody řízení
samostatně se rozhodovat
koncipovat krátkodobé cíle i dlouhodobé
podnikatelské strategie
využít v praxi jazykové znalosti a pracovat
v multikulturním prostředí

d‘identifier les enjeux du management
de cerner les changements économiques majeurs
de disposer des outils nécessaires à tout
gestionnaire
de prendre des décisions
d‘articuler ces différentes connaissances dans leur
management opérationnel et/ou stratégique
de bénéficier du profil d´un gestionnaire bilingue
et bi-culturel

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

CONDITIONS D´ADMISSION

Podmínkami pro přijetí jsou velmi dobrá znalost francouzštiny a češtiny, ukončené vysokoškolské vzdělání,
popř. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost
paralelního studia pro posluchače 5. ročníků vysokých
škol). Výjimečně mohou být přijati absolventi bakalářského stupně s prokazatelnou tříletou praxí (o jejich
konečném přijetí rozhoduje odborná komise v Lyonu). Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru
ve francouzštině. Přijímací komise je složena ze zástupců
VŠE v Praze a iaelyon, School of Management.

Le Master MAE est ouvert aux candidats avec une
bonne connaissance de la langue tchèque et française,
soit titulaires d´un diplôme d´études supérieures
(bac +5), soit d´un parcours d´études supérieures au
niveau bac +4 ou d´un diplôme équivalent au bac +3 et
disposant d‘une expérience professionnelle de plus de
3 ans à un poste de responsabilité. L´admission de ces
derniers candidats est ensuite soumise à une validation
de leurs acquis par la commission ad hoc à Lyon. Les
candidats sont conviés à un entretien avec un jury
composé d‘universitaires tchèques et français.

ŠKOLNÉ

COUT DE LA FORMATION

Cena za celý kurz: 60 000 Kč

Prix: 60 000 Kč

HARMONOGRAM

CALENDRIER

Uzávěrka přihlášek: polovina května
Přijímací řízení: počátek června
Odborná výuka: druhá polovina června;
září – leden
Stáže: březen až květen
Obhajoby závěrečných prací a promoce:
polovina září

Clôture des inscriptions: mi-mai
Entretien avec le jury: début juin
Cours de gestion: deuxième moitié de juin;
septembre – janvier
Stage: mars – juin
Soutenance du mémoire et remise du diplôme:
mi-septembre

OBSAH KURZU
10 týdnů odborné manažerské výuky
tříměsíční stáž
obhajoba diplomové práce ve francouzštině

CONTENU DU PROGRAMME
10 séminaires d’une semaine sur les différentes
disciplines de gestion
un stage d’application de 3 mois
un mémoire rédigé en français et sa soutenance,
également en français

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

MODULES

Mezinárodní podnikatelské prostředí

Environnement économique international

Ekonomické informace

Intelligence économique

Obchodní a pracovní právo

Droit des affaires et droit du travail

Marketing

Marketing

Řízení lidských zdrojů

Management des ressources humaines

Řízení organizací a společenská zodpovědnost

Management des organisations et responsabilité
sociétale

Informační systémy a projektový management

Systèmes d´information et management de projets

Účetnictví a controlling

Comptabilité et contrôle de gestion

Finanční řízení

Gestion financière

Strategický management

Stratégie

Logistika a řízení kvality
Rozvoj osobnosti manažera

Management industriel, de la supply chain et
de la qualité
Développement du manager

Činnost institutu podporuje od jeho založení
Francouzské velvyslanectví v České republice.

L´IFTG, depuis sa création, est soutenu par
l´Ambassade de France en République tchèque.

Hlavním partnerem ve Francii je iaelyon, School of
Management, Université Jean Moulin Lyon 3. Institut
podnikového managementu v Lyonu byl založen v roce
1955. V současné době patří k největším francouzským
vzdělávacím institucím v oblasti řízení. S Vysokou školou
ekonomickou v Praze spolupracuje od roku 1992.

L´iaelyon, School of Management est le partenaire principal en France. Créé en 1995, l‘Institut d´Administration
des Entreprises de Lyon s‘est considérablement développé pour devenir l‘un des plus importants pôles universitaires français d‘enseignement de la Gestion et du
Management. L´IAE de Lyon coopère avec l´Université
d´Economie de Prague depuis 1992.

Hlavní partner / Le partenaire principal

SCHOOL OF MANAGEMENT

Dalšími partnery jsou / Autres partenaires:

Ředitelka/ Directrice:
prof. Ing. Hana MACHKOVÁ, CSc.
+420 224 098 537
machkova@vse.cz

Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon, School of Management
1C Avenue des Frères Lumière, CS 78242,
69372 Lyon Cedex 08, France
http://iae.univ-lyon3.fr

Výkonný ředitel/ Directeur exécutif:
Ing. Martin MACHEK, Ph.D.
+420 224 098 836
martin.machek@vse.cz

Responsable pédagogique:
Michel WISSLER
+33 478 787 770
michel.wissler@univ-lyon3.fr

Tajemnice/ Responsable administrative:
Ing. Martina POUSSIN
+420 224 098 537
martina.poussin@vse.cz

Administration du diplôme:
Magalie MOLINA
+33 426 318 596
magalie.molina@univ-lyon3.fr

http://iftg.vse.cz    

www.facebook.com/mbaiftg
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