TISKOVÁ ZPRÁVA

Nekomerční veletrh pražských veřejných
vysokých škol
Ve čtvrtek 14. ledna 2016 proběhne nekomerční veletrh studijních příležitostí všech
pražských veřejných vysokých škol (ČZÚ, ČVUT, UK, VŠE, VŠCHT, AMU, AVU,
UMPRUM). Cílem je prezentovat ucelenou nabídku studijních příležitostí
středoškolským studentům v autentickém univerzitním prostředí. První ročník
proběhne na Vysoké škole ekonomické v Praze na Žižkově (VŠE). Vstup je zdarma.
Dopoledne bude věnováno technickým a přírodovědným oborům, odpoledne
humanitním, ekonomickým a IT oborům.
Praha 4. ledna 2016
S nápadem na uspořádání samostatného nekomerčního veletrhu veřejných vysokých škol
přišla VŠE. „Náklady na marketing, a zejména na účast na komerčních veletrzích, začínají být
pro veřejné vysoké školy neúnosné. Proto jsme na půdě ČKR diskutovali s kolegy různé
nápady. Dotazníkové šetření mezi 24 veřejnými vysokými školami ukázalo, že zájem o
samostatný veletrh by měly zejména pražské vysoké školy, které již rok úspěšně spolupracují
na projektu „Study in Prague“ a mají k sobě velkou důvěru“, vysvětluje vznik myšlenky rektorka
VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. „Pilotní projekt ukáže, zda se příští rok přidají i další
univerzity, například v Severomoravském kraji. Druhý ročník pražské iniciativy by měla
uspořádat jiná vysoká škola, nejlépe Univerzita Karlova, která má také vhodné prostory“,
dodává rektorka VŠE.
Na půdě VŠE budou od 9,00 do 16,30 otevřeny informační stánky, kde budou k dispozici
informační letáky všech osmi univerzit. Paralelně budou ve velkých posluchárnách probíhat
prezentace jednotlivých vysokých škol a v menších učebnách budou zástupci jednotlivých
fakult připraveni zodpovídat dotazy. Oproti komerčním veletrhům budou mít zájemci o studium
větší možnost seznámit se s obsahem studia. Dopoledne bude věnováno technickým oborům
a přírodním vědám a odpoledne humanitním, ekonomickým a IT oborům. Nabídka veletrhu
„Study in Prague – veletrhu pražských veřejných vysokých škol“ je tedy jasně specifikována.
Budou se zde prezentovat výhradně pražské veřejné vysoké školy, a ty se zaměří pouze na
bakalářské a víceleté magisterské studijní obory.
Pražské veřejné vysoké školy budou v rámci limitů přidělených MŠMT pro studium v českém
jazyce, které je v České republice bezplatné, nabízet pro akademický rok 2016/2017
maturantům zhruba 23 000 míst. Pražské veřejné vysoké školy mají akreditovány obory také
v cizích jazycích, zejména v angličtině a ruštině. Tyto studijní obory jsou zpoplatněny a výše
školného i počet přijímaných studentů jsou plně v kompetenci příslušné vysoké školy.
Cizojazyčné studijní obory jsou určeny jak cizincům, tak českým studentům, kteří například
absolvovali mezinárodní střední školu a přejí si studovat i nadále v cizím jazyce. Celkem tak
dostane možnost studia na prestižních vysokých školách nejméně 25 tisíc studentů.
Pražské veřejné vysoké školy mají akreditace pro 462 studijních oborů. Nejvíce akreditací má
Univerzita Karlova, jež má na svých 17 fakultách akreditováno 246 bakalářských a
dlouholetých magisterských studijních oborů, dále ČVUT (82), ČZÚ (56), VŠCHT 36) a VŠE
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(29). Umělecké vysoké školy mají celkem 13 studijních oborů a samozřejmě přijímají
podstatně méně studentů než tzv. velká pětka.
Více informací je uvedeno na webových stránkách veletrhu: http://www.prazske-verejnevysoke-skoly.cz/.
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. 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.
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