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VŠE zřizuje Středisko pro
handicapované studenty
Vysoká škola ekonomická v Praze zprovozní během následujících pěti měsíců
Středisko

pro

handicapované

studenty.

Smyslem

projektu

je

zpřístupnění

vysokoškolského vzdělání zájemcům, kterým to jejich handicap za současných
podmínek znemožňuje. Středisko bude zajišťovat technickou a studijní pomoc
zejména studentům s pohybovými obtížemi a postižením zraku. Zájemci s tímto
omezením budou moci na VŠE studovat již v akademickém roce 2007/2008. Přihlášky
je nezbytné podat do konce února.
Praha 5. února 2007
Středisko bude mít své pracoviště jak v areálu na Žizkově, tak na Jižním městě.
Handicapovaní studenti budou podporováni tak, aby mohli absolvovat celý studijní program a
aby se snáze zapojili do studentského života. „V nejbližší době upravíme prostory školy na
plně bezbariérové,“ říká prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. Felix Koschin.
„Následně začneme s intenzivní přípravou střediska, aby ho mohli studenti využívat již
v příštím semestru,“ dodává.
Pracoviště budou vybavena především pro potřeby studentů s postižením pohybového a
zrakového ústrojí, ale do budoucna se zaměří i na studenty s dalšími omezeními. Do 28.
února 2007, kdy je termín podání přihlášek, mohou zájemci získat podrobné informace a
kontaktní údaje na webových stránkách www.shs-vse.cz. Na těchto stránkách se rovněž
dozvědí, jakým způsobem pro ně budou organizovány přijímací zkoušky.
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
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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.

Kontakt pro média:
Ing. Miroslav Karlíček
tiskový mluvčí
oddělení public relations
tel.: 224 098 541
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
Ing. Klára Bratová
oddělení public relations
tel.: 224 098 541
mobil: 604 919 104
e-mail: pr@vse.cz
Více informací na www.vse.cz
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PŘÍLOHA
Bezbariérové prostory VŠE

Bezbariérový vstup do Nové budovy VŠE
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