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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 iaelyon 
School of Management, Université Jean Moulin. Činnost IFTG 
je podporována velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR. 
Francouzsko-český institut řízení je certifikovaným členem České 
asociace MBA škol CAMBAS.

Program MBA
Cílem MBA je připravit studenty pro manažerské pozice ve francouzs-
kých firmách nebo v českých podnicích, které mají zájem na rozvoji ob-
chodní spolupráce s Francií. Během studia získají studenti vědomosti 
a dovednosti, které jim umožní využít v praxi odborné i jazykové zna-
losti a pracovat v multikulturním prostředí. Výuka probíhá ve francouz-
štině 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: 60 000 Kč

Francouzský a český diplom MBA
Absolventi postgraduálního studia získají dva diplomy. Francouzský 
státní diplom Master Management et Administration des Entreprises, 
který vydává iaelyon School of Management, Université Jean Moulin 
Lyon 3 (program je řádně akreditován francouzským Ministerstvem 
školství), a diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze. V České 
republice má program akreditaci CAMBAS, kterou uděluje Česká 
asociace MBA škol.

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: 12. 3. a 2. 4. 2019, 17:00, místnost RB 546
 Uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2019 
 Přijímací pohovor: 6. 6.  a 7. 6. 2019
 10 týdnů odborné manažerské výuky: 17. 6. 2019–27. 1. 2020
 Praktická stáž: 3–6 měsíců 
 Obhajoba diplomové práce ve francouzštině: 9. a 10. 9. 2020 
 Slavnostní promoce: 11. 9. 2020


