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Představení výsledků projektu PRIME
V úterý 1. 12. 2009 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) konala
konference, na které byly představeny výsledky projektu PRIME. Záštitu nad
konferencí, kterou uspořádala studentská organizace ESN VŠE Praha – Buddy
System, o. s., převzal rektor VŠE, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Praha 4. prosince 2009
Projekt PRIME (z angl. Problems in Recognition of Making Erasmus) v loňském
akademickém roce 2008/2009 mapoval situaci uznatelnosti zahraničního studia domácí
institucí (vysílající vysokou školou). Projekt byl uspořádán díky finanční podpoře Evropské
komise.
Výzkumu se zúčastnilo 100 univerzit z 24 států a téměř 2400 studentů z 52 zemí světa. V
rámci České republiky se do dotazníkového šetření zapojilo 9 vysokých škol a přes 100
studentů. Cílem výzkumu bylo odhalení překážek a problémů při uznávání zahraničního
studia a navržení možných zlepšení. Pro další a hlubší šetření tohoto problému bylo využito i
databáze závěrečných zpráv Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).
Průzkum ukázal, že plné uznání studia v zahraničí získá po návratu 45 % českých studentů.
VŠE se v tomto směru řadí nad celorepublikový průměr a po bok evropských univerzit.
Plných 66 % studentů VŠE má zahraniční studium po svém návratu kompletně uznáno,
dalším 20 % studentů je pak uznána více jak polovina získaných kreditů v zahraničí.
Z výsledků pro ČR také vyplynula významnost univerzitních center pro zahraniční styky,
jejichž prostřednictvím získává informace o zahraničním studiu na 60 % studentů. Všechny
zúčastněné vysoké školy v ČR mají aplikován ECTS kreditový systém, který výrazně
napomáhá přepočtu kreditů na základě pracovní zátěže studenta. Součástí konference byla i
analýza konkrétních příkladů problémů s uznáváním zahraničního studia v ČR.
Konference se zúčastnili zástupci vysokých škol, MŠMT, NAEP i studenti. Výsledky šetření
jsou v průběhu podzimu 2009 představovány na 11 konferencích po celé Evropě.
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Navrhovaná doporučení budou na závěr zformována do usnesení, které bude prezentováno
na mezinárodní konferenci v Bruselu v druhé polovině ledna 2010.
Kompletní závěrečnou zprávu je možné najít na http://www.esn.org/prime_research.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 15 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. Mezi
v dnešní době nejznámější absolventy patří prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Ing. Jiří Paroubek nebo Ing. Martin
Jahn, MBA. 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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