TISKOVÁ ZPRÁVA

Pražské vysoké školy budou
spolupracovat v rámci projektu „Study in
Prague“

Dne 22. ledna 2015 podepsali rektoři pěti pražských veřejných vysokých škol
Memorandum o spolupráci při získávání zahraničních studentů. Do projektu s názvem
„Study in Prague“ se zapojily ČVUT, UK, ČZU, VŠE a VŠCHT. Cílem je nabídnout kvalitní
vzdělávání zahraničním studentům a využít dobré jméno Prahy.
Praha 23. ledna 2015
Prvním výstupem projektu bude nový společný portál, kde cizinci najdou všechny informace o
studiu a studentském životě v Praze na jednom místě. Výhodou také je, že spolupracující školy
mohou uspokojit poptávku po celém spektru cizojazyčných studijních oborů – od
ekonomických, humanitních, lékařských až po technické obory. Díky projektu tak školy
zefektivní svoji komunikaci se zájemci o studium ze zahraničí. Rektoři od projektu očekávají
zvýšený příliv studentů a posílení známosti univerzit i Prahy ve světě.
Podle zkušeností Vysoké školy ekonomické v Praze má hlavní město velký potenciál
zahraniční studenty přitáhnout. „Studentům dnes může nabídnout to, co Paříž ve 30. letech –
kouzlo historického, a přitom bezpečného místa pro studium s kvalitní infrastrukturou a
bohatým zázemím pro kulturní vyžití,“ uvádí rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Výhodou také je, že dnes už mají pražské vysoké školy dostatečnou ubytovací kapacitu pro
studenty a mohou proto nabídnout komplexní služby.
Projekt Study in Prague bude částečně financován z centralizovaného rozvojového programu
ministerstva školství. Postupně se do něj mohou zapojit i další pražské veřejné vysoké školy,
například AMU či AVU. Projekt Study in Prague budou rektoři prezentovat 28. ledna také
primátorce Prahy Adrianě Krnáčové na jejich historicky první společné schůzce.
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
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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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