TISKOVÁ ZPRÁVA

Evropská komise udělila VŠE v Praze ocenění
ECTS Label i DS Label
Praha, 11. května 2009
Rektor VŠE v Praze obdržel písemné rozhodnutí Evropské komise o udělení dvou
prestižních ocenění „ECTS Label“ a „DS Label“. Certifikát "ECTS Label" je udělován
za správnou implementaci evropského kreditního systému (European Credit Transfer
and Accumulation System) ve všech bakalářských a magisterských programech.
Certifikát "DS Label" je

oceněním za udílení dodatku k diplomu (Diploma

Supplement) všem absolventům.
Cílem Evropského kreditního systému je podpora studia na zahraničních vysokých
školách. ECTS zjednodušuje uznávání a přenositelnost studijních výsledků formou
kreditů (credit transfer). Je jedním z důležitých prvků Evropského prostoru
vysokoškolského vzdělávání. Dodatek k diplomu je vydáván v angličtině. Jedná se o
strukturovaný přehled předmětů, které student absolvoval v rámci vysokoškolského
studia, včetně dosaženého hodnocení. Tento dokument usnadňuje uznávání
dosaženého vzdělání (kvalifikace) v zahraničí.
Žádost o udělení certifikátu ECTS Label pro období 2009 – 2013 podalo celkem 7
českých vysokých škol, o DS Label se ucházelo 21 vysokých škol. Poprvé v historii
se podařilo dvěma vysokým školám – VŠE v Praze a VUT Brno – získat ECTS Label.
O prestiži a obtížnosti získání tohoto ocenění svědčí fakt, že dosud bylo uděleno
pouze 31 evropským vysokým školám. Osvědčení o správném používání dodatku DS
Label pak získalo celkem 15 českých vysokých škol.
Slavností ceremoniál proběhne za účasti evropského komisaře pro výchovu,
vzdělávání, kulturu a mládež Jána Figela a Odile Quintin, ředitelky Generálního
ředitelství pro vzdělávání a kulturu dne 11. června 2009 v Bruselu.

Strana 1 (celkem 2)

TISKOVÁ ZPRÁVA
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice.
V současnosti se zde vzdělává více než 18 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. VŠE v Praze má
rozsáhlou mezinárodní spolupráci. V roce 2008 spolupracovala se 107 partnerskými vysokými školami
ze 41 zemí a na VŠE v Praze studovali studenti z 52 zemí celého světa.

Kontakt pro média:
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Prorektorka pro zahraniční vztahy a PR
Tel: 224095799
Email: machkova@vse.cz
Více informací na: www.vse.cz
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