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Evropská komise udělila VŠE ocenění
„ECTS Label“ i „DS Label“
Rektor VŠE v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. obdržel písemné rozhodnutí
Evropské komise o opětovném udělení dvou prestižních ocenění „ECTS Label“ a „DS
Label“ pro další čtyřleté období.
Praha 10. ledna 2014
Certifikát „ECTS Label“ je udělován za správnou implementaci evropského kreditového
systému ve všech bakalářských a magisterských studijních programech, který zjednodušuje
uznávání a přenositelnost studijních výsledků. Certifikát „DS Label“ se uděluje za správné
poskytování dodatku k diplomu všem absolventům vysoké školy zdarma a v široce
používaném jazyce Evropské unie.
Certifikát „ECTS/DS Label“ může získat vysokoškolská instituce pouze jako celek, nikoli
jednotlivé fakulty. Certifikáty jsou udíleny každý zvlášť, a to na období čtyř let. Jejich získání
je podmíněno splněním náročných kritérií, kterými jsou:




certifikát „ECTS Label“
o Vypracování strukturovaných informací o vysoké škole a všech nabízených
předmětech (Information Package/Course Catalogue) v anglickém jazyce a
snadno dostupných na webové stránce instituce.
o Správné užití ECTS v mobilitě studentů, jež umožňuje bezproblémové uznávání
předmětů studovaných v zahraničí. Jedná se o tzv. Learning Agreement, kde si
student volí předměty a fakulta potvrzuje soulad volby se studijním plánem a
Transcript of Records neboli potvrzení o dosažených studijních výsledcích.
certifikát „DS Label“
o Vydávání dodatku k diplomu bezplatně všem absolventům bakalářského a
magisterského stupně studia v široce užívaném jazyce Evropské unie,
v případě VŠE se jedná o anglický jazyk.
o Užití standardního modelu dodatku k diplomu.
o Zveřejňování informací o dodatku k diplomu (online) a příklad vyplněného
dodatku k diplomu.

Splnění kritérií hodnotí nezávislí experti Výkonné agentury Evropské komise v Bruselu a na
základě jejich stanoviska Evropská komise rozhodne s konečnou platností o přidělení
ECTS/DS Label.
„O prestiži a obtížnosti získání tohoto ocenění svědčí fakt, že ECTS Label byl udělen v tomto
kole pouze 5 českým vysokým školám, celkově je držitelů ECTS Label v ČR pouze 13 a
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osvědčení o správném používání dodatku DS Label pak získalo celkem 23 českých vysokých
škol,“ vysvětluje prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Hana Mikovcová,
Ph.D. Do zpracování podkladů pro žádost o udělení obou certifikátů se pod vedením
prorektorky pro pedagogiku doc. Ing. Hany Mikovcové, Ph.D. zapojily všechny fakulty
VŠE, oddělení zahraničních styků i výpočetní centrum.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.

Kontakt pro média
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost
tel.: 224 095 724
e-mail: hana.mikovcova@vse.cz
Ing. Jan Martin Rolenc
tiskový mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
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