Fakulta financí a účetnictví podporuje program CFA
Praha, 26. března 2015 – Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze se zařadila do programu
spolupráce s univerzitami (University Recognition Program) CFA Institute. To znamená, že její
studijní obory pokrývají minimálně 70 % témat z osnov programu CFA včetně etického kodexu
a profesních standardů.
Certifikace se týká magisterských oborů Finance, Finanční inženýrství a Bankovnictví
a pojišťovnictví. Pro studenty to znamená, že obory mají úzkou vazbu na praxi a poskytují dobrý
základ k získání titulu Chartered Financial Analyst. Ten je mezinárodně nejuznávanější kvalifikací
pro investiční odborníky. Navíc může fakulta každoročně přidělit pět stipendií na zkoušky CFA.
„Zařazení naší fakulty do univerzitního programu CFA Institute a certifikace vybraných studijních
oborů umožňuje plynulý přechod absolventů ze školního prostředí do praxe a je tedy výhodou
na konkurenčním trhu práce nejen pro ně, ale i pro jejich budoucí zaměstnavatele. Osobně považuji
za důležité rovněž to, že členství v University Recognition Programu přispívá pozitivně k formování
obsahu studia a jeho těsnější vazbě na nejnovější potřeby a postupy používané v praxi,“ zdůrazňuje
děkan fakulty Ladislav Mejzlík.
„Certifikace CFA Institute je prestižním a mezinárodně transparentním oceněním kvality výuky na
fakultě, které usnadní rovněž spolupráci s partnerskými univerzitami po celém světě například při
výměně studentů i hostování učitelů,“ dodává proděkanka pro zahraniční vztahy Marcela Žárová.
Zástupci CFA Institute a CFA Society Czech Republic přestavili studentům program CFA, ale
i globální studentskou soutěž ve finanční analýze Research Challenge, během slavnostního
vyhlášení certifikace FFÚ, které proběhlo na půdě VŠE 26. března.
„FFÚ jako největší fakulta v ČR se zaměřením na finance a investiční bankovnictví je pro nás
klíčovým partnerem. Mnoho z téměř tisíce kandidátů z ČR a SR studujících program CFA jsou právě
studenti nebo čerství absolventi této fakulty,“ říká Rainer Pratl, CFA, ředitel vnitřních vztahů
londýnské pobočky CFA Institute.
„Zkoušky CFA jsou velice náročné, proto věříme, že partnerství s FFÚ dodá kandidátům lepší
přípravu a větší šanci na úspěch,“ říká Matěj Turek, CFA, člen vedení CFA Society zodpovědný
za vztahy s univerzitami. „V magisterském studiu nebo brzy po promoci je ideální doba
na přihlášení. Jednak mají uchazeči mnoho věcí v paměti ze školy, jednak snadněji najdou čas
na přípravu,“ dodává.
Zkoušky v programu CFA jsou tři šestihodinové písemné testy v angličtině, na každou úroveň je
doporučeno minimálně 300 hodin přípravy. Obsah studijního programu popisuje dokument
Candidate Body of Knowledge.

Více o Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze
FFÚ vznikla v rámci VŠE v Praze v roce 1991, dnes má přibližně 80 akademických pracovníků na
sedmi katedrách. V bakalářských, magisterských navazujících a doktorských oborech je zapsáno
více než 2500 studentů.
Obor Bankovnictví a pojišťovnictví připravuje studenty pro práci ve finančních institucích mj.
v oblasti řízení rizik. Obor Finanční inženýrství klade důraz na kvantitativní metody využitelné
kromě risk managementu např. pro oceňování derivátů a řízení portfolií. Připravuje tak budoucí
analytiky, obchodníky či portfolio manažery. Obor Finance spojuje znalosti z bankovnictví,
pojišťovnictví, měnové politiky, veřejných, i firemních financí a připravuje absolventy pro práci
v celé škále soukromých firem i veřejných institucí. Více informací najdete na ffu.vse.cz.

O CFA Institute
CFA Institute je globální organizace, která sdružuje investiční odborníky a zaštiťuje program CFA.
Hlavním cílem CFA Institute je vytvořit prostředí, kde jsou zájmy investorů na prvním místě, trhy
fungují efektivně a ekonomiky rostou. Institut má 128 tisíc členů ve 150 zemích, z toho téměř 120
tisíc držitelů titulu CFA a 144 místních asociací.

O CFA Society Czech Republic
CFA Society Czech Republic je neziskové sdružení finančních profesionálů založené v roce 2002.
Je jednou z členských asociací CFA Institute a jejím cílem je prosazovat nejvyšší etické a odborné
standardy na českém a slovenském finančním trhu. Kromě toho propaguje programy CFA, CIPM
a Claritas. Aktuálně má 145 členů, většinou držitelů titulu CFA, a téměř 1000 kandidátů. Členy jsou
především portfolio manažeři, analytici, konzultanti, investiční bankéři i vrcholoví manažeři
finančních institucí. Sponzory society jsou: EY, ČSOB Asset Management, ING Investment
Management a PRK Partners. Více informací najdete na www.czechcfa.cz.
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