New Economic School – Moskva
Na jaře 2014 jsem v rámci mezifakultní dohody vyjel na letní semestr do Moskvy. Byl to
skvělý zážitek a všem můžu pobyt vřele doporučit.
Moderní ekonomie v Rusku
NES je podobně jako IES malá velmi malá škola, všichni se navzájem znají, a k učitelům
mají studenti hodně blízko. Dbá se zde na intenzivní výuku matematiky a statistiky, a
kvantitativní metody se uplatňují i v dalších předmětech. Člověk rozhodně nevyjde ze
cviku. Na rozdíl od nás je však NES soukromou institucí.
V současné době je NES nejlepším místem pro studium ekonomie v Rusku. Zakladatelé
univerzitu pojmenovali „novou ekonomickou školou,“ aby poukázali na to, že se právě
zde učí moderní ekonomie. Studenti jsou většinou Rusové, zahraničních studentů je tu
velmi málo. Zato mezi vyučujícími najdete mnoho absolventů zahraničních škol.
Například mou přednášející na předmět International Economics byla paní Natalya
Volchkova, absolventka MIT.
Škola se specializuje na magisterské programy, ovšem je zde také bakalářský program,
částečně vyučovaný na Higher School of Economics.
Bakalářský program HSE-NES
Právě bakalářského programu jsem se na jeden semestr zúčastnil. Nahlédl jsem tak
nejen do NES, ale také do velké státní univerzity HSE. Tam probíhala většina výuky.
Samotný program HSE-NES je velmi komorní a dostanou se do něj jen nejlepší maturanti
(většinou vítězové nějaké olympiády – spolužáci vyhráli ekonomické nebo
matematické). Díky malým třídám jsem se rychle s novými lidmi seznámil, a i po pár
letech jsem s mnoha z nich stále v kontaktu. Všichni byli velmi přátelští, a protože jsem
byl navíc jediným zahraničním studentem v bakalářském programu, nestalo se mi, že
bych se izoloval v nějaké komunitě mezinárodních studentů, jak se často stává.
Kde se vyučuje
Krátce potom, co jsem odjel ze stáže, se univerzita se přestěhovala z centra Moskvy do
areálu Skolkovo. To je trochu z ruky, na druhou stranu nový areál poskytuje o mnoho
modernější zázemí. NES sídlí ve Skolkovu společně s další univerzitou - Moscow School
of Management. Co se týče bakalářského programu, tam se většina předmětů vyučuje v
budově Shabolovka, v centru města.
Ruština vs. angličtina
Jak učitelé, tak studenti mluví velmi dobře anglicky a komunikují s vámi ať už rusky
umíte nebo ne. Je zde možnost výběru mezi kurzy vedenými v ruštině a v angličtině.
Pro zájemce rád poskytnu bližší informace.
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