Stockholm School of Economics
Stockholm School of Economics (SSE) je škola primárně zaměřená na business a nabízí magisterské
programy jako International Business, Finance, Accoutning and Financial Management nebo
Economics. SSE je jednoznačně nejlépe hodnocenou školou svého typu ve Skandinávii (viz např. FT
rankings). Mezi „konkurenční“ školy podobného typu po Evropě bych zařadil třeba Mannheim a WHU
v Německu, Rotterdam School of Management, HSG ve Švýcarsku, Wirtschaftsuniversität Wien, atd.
Samotná SSE se vyznačuje zajednak tím, že studenti z EU neplatí vůbec žádné školné, zadruhé tím, že
je poměrně malá (na všech bakalářských a magisterských programech něco přes 2000 studentů), což
vytváří relativně komorní atmosféru (známe z IES).
Postavení SSE jako top školy se projevuje do jejího silného propojení s korporátní sférou. Velké
švédské firmy i nadnárodní korporace působící ve Švédsku se na škole silně snaží profilovat a nalákat
studenty SSE na intership / full-time pozice, což mi ještě jako studentovi ulehčuje poznat všechny
možnosti na pracovním trhu a dostat se s firmami jednoduše do kontaktu. Velmi dobře hodnocený
Finance program znamená silné propojení školy i se světem financí v Londýně. Magisterské programy
jsou výrazně mezinárodní, Švédů je pod 50%. Škola je také výrazně napojena na silnou stockholmskou
tech/start-up scénu.
Dalším specifikem a zároveň úžasným benefitem studia na SSE je fungování místní studentské
asociace. Má široké zaměření - eventy s korporátní sférou (skoro každý den), časté parties (přímo ve
sklepení školy), organizace typických večerních banketů, množství sportů (indoor i outdoor, škola má
mimo jiné vlastní tým amerického fotbalu), jazyky a zahraniční projekty, a nejrůznější societies (od
feminist society po DJ society). Jinými slovy, škola nabízí nepřeberné možnosti trávení volného času.

MSc. International Business
Vybral jsem si studium programu International Business, který je zaměřen na management s důrazem
na mezinárodní aspekt. Jedná se zároveň o double degree s programem CEMS (viz níže). Náplň studia
a předmětů se výrazně liší od bakalářského programu na IES. Kvantitativní analýza je upozaděna ve
prospěch kvalitativní. Témata se točí kolem korporátní strategie, způsobů řízení, marketingových
modelů, nebo třeba alternativních pohledů na fungování trhu (nejen neoklasická analýza). Program je
podle mě zajímavou přípravou např. pro práci v management consultingu, graduate programy
nadnárodních korporací v různých oblastech nebo pro jakékoliv pozice zabývající se business
developement / strategy. Nenechte se vyděsit relativně nízkým postavením programu v FT ratingu –
jde o to, že program má novou strukturu (která ještě není zohledněna v ratingu). Ve strategii školy
jde ale o flagship program a během 4 let by se měl dostat do světové Top15.
Chtěl bych zdůraznit, že jde skutečně oproti IES o výraznou změnu a program bych doporučil jen těm,
kteří by právě změnu směrem k výraznému praktickému zaměření a ke studiu byznysu ocenili.
Teoretická příprava z IES se určitě hodí a umožňuje mi probíranou látku vidět i v jiném kontextu, ale
pokud si jako volitelný předmět nezvolíte některé těžší finanční předměty, tak pokročilejší
matematiku ani ekonometrii už neuvidíte. Jiný je i způsob výuky - důraz je kladen na řešení case
studies a především na týmovou práci. Učení se efektivní práce v týmu je integrální součástí
programu. V programu je kolem 40 studentů, méně než polovina Švédů.

CEMS
CEMS (neboli Global Alliance in Management Education) je aliance 28 škol po světě a množství
korporátních partnerů (vše se dozvíte na cems.org). Vystudováním ročního programu CEMS získáte
titul CEMS MIM (Master in International Management). Na SSE můžete program CEMS studovat
buďto tak, že budete přijati do programu International Business, a nebo pokud se během prvního
roku studia jakéhokoliv jiného magisterského programu do CEMSu přihlásíte a budete vybráni.
V obou případech budete program CEMS studovat souběžně s druhým ročníkem magisterského
programu. Považuji CEMS za skvělý způsob doplnění standardního magisterského programu (viz
nejrůznější business projects a skill seminars), mimojiné díky možnosti vyjet na jinou „CEMS školu“ –
já strávím jeden semestr na Indian Institute of Management in Calcutta.

Příjimací řízení
Budu mluvit specificky o programu Inernational Business / CEMS. Nutný je TOEFL (stačí překonat
určitou relativně mírnou hranici), GMAT (povinnost je nad 600, ale pro zvýšení šance ideálně alespoň
650), transkript známek (žádný povinný threshold, i horší známky se dají dohnat tím ostatním),
základy druhého cizího jazyka (stačí doložit úplně základy, třeba nějaký absolvovaný základní kurz),
životopis (relativně důležité je, zda již máte nějaké pracovní zkušenosti nebo zajímavé mimoškolní
aktivity, protože prioritou je mít v programu zajímavou a diverzifikovanou kohortu studentů),
motivační dopis (relativně důležitý, cílem je ukázat skutečnou motivaci podpořenou nějakými kroky).
V případě, že projdete prvním kolem na základě dokumentů, budete pozváni na jednodenní
assessment centrum do Stockholmu. Probíhá někdy v březnu a účast je povinná. Skládá se ze tří částí
– osobní interview (znovu důležitá motivace a předchozí zkušenosti), individuální business case study
a její prezentace (spíše jednodušší case, důležité je ukázat schopnost vaše řešení efektivně
komunikovat a také prodat) a skupinová diskuze (zkoumáno je vaše chování v týmu a osobnostní
charakteristiky). Hodnotícími při assessment centru jsou pozvaní zaměstnanci z řad korporátních
partnerů. Jako Čech budete mít v celém procesu malou výhodu, protože Čechů se obvykle moc
nehlásí, a tak pro účely diverzity budete pravděpodobněji vybráni vy, než například Němec, kterých je
v programu více.
Velmi důležitá věc – abyste vůbec měli možnost se přijímacího řízení účastnit, musíte mít
odstudovaný určitý počet kreditů z předmětů klasifikovaných jako „business administration“. Na IES
by to bylo například Účetnictví, Financial Management nebo Strategic Management. Ovšem pouze
několik volitelných předmětů na IES by nestačilo, mě osobně se podařilo kvótu splnit jen díky
několika předmětům absolvovaným na Erasmu. Takže doporučuju přemýšlet o volbě magisterského
studia již alespoň rok dopředu a případně chybějící kredity si dohnat během roku.

Stockholm
Stockholm je krásné a vyspělé město, které leží v nádherné přírodě / souostroví. Jediná výrazná
nevýhoda jsou náklady – Stockholm patří k nejdražším evropským městům. Je tedy potřeba počítat
s výraznějšími náklady, i když ušetříte na školném. Při střízlivém utrácení je možné celkové měsíční
náklady držet pod 10000 SEK. Zároveň je potřeba včas a intenzivně řešit ubytování, protože koleje
jsou drahé a sehnat pokoj na nějakém bytě není jednoduché.

