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ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU
Dokument nazvaný Dlouhodobé záměry VŠ UNYP je předkládám v souladu se zákonem
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o
vysokých školách), § 39 odst. 4 písm. c). Tento zákon požaduje, aby každá instituce
vyššího vzdělávání v České republice předkládala Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky v požadovaných pravidelných intervalech své dlouhodobé
cíle. § 39 odst. 4 písm. c) dále požaduje, aby soukromé vysoké školy předkládaly své
aktualizované dlouhodobé plány a aby tyto informace zveřejňovaly. UNYP plní tyto
požadavky zveřejněním tohoto dokumentu na svých internetových webových
stránkách.
Dlouhodobé záměry VŠ UNYP vycházejí z hodnocení stavu této univerzity v roce 2010 a
předpokládaných vývojových trendů této instituce v příštích pěti letech. Vedle těchto
otázek se tento dokument zaměřuje na konkrétní cíle nových partnerských vztahů,
zvýšení kvality svých programů a celkový růst.

1. HISTORIE UNYP
University of New York v Praze (VŠ UNYP) byla založena v dubnu 1998 ve spolupráci se
State University of New York, New Paltz, a se State University of New York/Empire
State College (www.esc.edu). Prostřednictvím této spolupráce UNYP nabízí studentům
možnost získání mezinárodně uznávaného amerického titulu Bachelor (bakalář) od
State University of New York. UNYP rovněž získala podporu své sesterské univerzity
New York College v Aténách, Řecko (www.nyc.gr). New York College má více než
20leté zkušenosti s poskytováním mezinárodních bakalářských a magisterských
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programů v rámci partnerské spolupráce s akreditovanými americkými a evropskými
univerzitami.
Studijní program VŠ UNYP vychází z amerického stylu vysokoškolského studia, přičemž
přednášky a kurzy jsou vedeny v anglickém jazyce. Cílem tohoto studijního programu
je seznámit studenty s řadou akademických disciplín, připravit je na ovládnutí metod
kritického myšlení, účinné komunikace, analýzy a výzkumu, a pomoci jim získat
znalosti nezbytné pro jejich odbornou specializaci v hlavním oboru.
VŠ UNYP rovněž úzce spolupracuje s velkými mezinárodními firmami nacházejícími se
v Praze při zajišťování stáží, jež poskytují studentům možnost uplatnit své znalosti a
dovednosti v pracovním prostředí.
VŠ UNYP získala podporu veřejných vysokých škol v Praze a nadále udržuje úzký vztah
s Karlovou univerzitou, Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českým vysokým
učením technickým v Praze. Mnozí pedagogové VŠ UNYP jsou rovněž členy
pedagogických sborů těchto vysokých škol.
Na podzim roku 2002 naše univerzita v partnerství s La Salle University
(www.lasalle.edu) ve Filadelfii, Pensylvánie, zahájila postgraduální program v oblasti
komunikace, jenž umožňuje získat titul magistr v oboru Odborná komunikace a public
relations, který uděluje LaSalle University.
Na podzim roku 2004 začala VŠ UNYP v rámci partnerské spolupráce s Institut
Universitaire Kurt Bösch (IUKB) (www.iukb.ch), Švýcarsko, nabízet titul Master in
Business Administration (MBA, magistr obchodní administrativy) se zaměřením na
bankovnictví, marketing, lidské zdroje, manažerské informační systémy, management
a cestovní ruch. Tyto kurzy jsou určeny pro dospělé pracující osoby a konají se o
víkendech.
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Během několika málo let získala VŠ UNYP dobrou pověst pro své vysoce kvalitní
vzdělávací programy, neboť poskytuje pevné základy v humanitních vědách a hlavních
oborech s mezikulturní a mezinárodní perspektivou. V současné době se zde společně
vzdělává téměř 700 studentů z více než 50 zemí, v interakci s mezinárodní skupinou
pedagogů. VŠ UNYP je hrdá na své úspěchy a svou schopnost spojovat bohatou
akademickou historii České republiky s americkým a evropským vyšším vzděláváním.

2. PROHLÁŠENÍ O POSLÁNÍ
Naším posláním je poskytnout studentům nezbytné znalosti a způsob myšlení, aby se
mohli stát vědci, mysliteli a vedoucími pracovníky ve své zvolené profesi, a dát jim
dovednosti, morální zásady, multikulturní perspektivy a sebedůvěru, které jim umožní
provádět výzkum, učit se, dotazovat se, tvořit a být úspěšní jako produktivní členové
mezinárodního společenství.
Zavázali jsme se, že zajistíme vzdělání nejvyšší možné kvality a že našim studentům
věnujeme osobní pozornost, podporu a péči, jež jsou nezbytné pro to, aby dosáhli
svých cílů v životě.

3. VIZE
Poskytovat efektivní multikulturní vyšší vzdělávání a uplatňovat vysoce vyvinutý smysl
pro odpovědnost vůči našim účastníkům, se zaměřením na kvalitu, aby se VŠ UNYP
stala pro studenty první volbou vyššího vzdělávání v anglickém jazyce v tomto
regionu.
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4. HODNOTY
VŠ UNYP je zaměřena na tyto hodnoty:


Akademická a intelektuální svoboda



Akademická bezúhonnost



Rovné příležitosti v oblasti vzdělávání



Úsilí o dokonalost výuky



Sociální odpovědnost

5. DLOUHODOBÉ CÍLE UNYP
Aby VŠ UNYP naplnila své poslání a svou vizi na základě výše uvedených hodnot,
v následujících 5 letech bude usilovat o splnění níže uvedených devíti cílů:
5.1 Výzkum
Ačkoli VŠ UNYP byla původně zaměřena hlavně na dokonalost výuky (excellence in
teaching), v posledních pěti letech její růst a vyzrálost vedly k úsilí o zvýšení a
zlepšení výsledků výzkumu této instituce. V akademickém roce 2008-2009 se toto úsilí
stalo reálným, neboť VŠ UNYP zřídila zvláštní rozpočet na výzkum. V posledních dvou
letech jsme zaznamenali mírný, avšak trvalý růst výsledků výzkumu a výzkumných
aktivit pedagogů VŠ UNYP. Ztrojnásobení výše rozpočtu na výzkum v tomto
akademickém roce dokazuje značnou zainteresovanost VŠ UNYP na zvýšení výkonnosti
této instituce v oblasti výzkumu.
VŠ UNYP klade větší důraz na zlepšení kvality výzkumu. Existuje plán zvýšení podílu
pedagogů, jež jsou aktivní ve výzkumu. Kromě jiných iniciativ VŠ UNYP zahájila
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pravidelné workshopy a prezentace nabízející pedagogům školení a podporu pro
rozvoj
výzkumu, jehož rozšíření VŠ UNYP plánuje v nadcházejících letech. VŠ UNYP rovněž
plánuje, že zaměstná zkušené pedagogy, jejichž pracovní povinnosti na plný úvazek
budou zahrnovat zajišťování výzkumných aktivit a výsledků výzkumu.
Kromě toho, v říjnu 2010 VŠ UNYP pořádá své první Sympozium. Plánuje, že zajistí
jednu nebo dvě takové akce ročně. VŠ UNYP rovněž usiluje o stimulaci spolupráce
s ostatními českými i mezinárodními institucemi vyššího vzdělávání zaměřené na
rozvoj spolupráce při výzkumu, a rovněž plánuje získání pedagogů, jež budou v rámci
svých smluvních aktivit na plný úvazek usilovat o podávání žádostí o granty. VŠ UNYP
dále plánuje investice do nákupu softwaru, aby poskytla svým pedagogům
provádějícím výzkum důležité moderní nástroje.
5.2 Další zvýšení kvality poskytovaného vzdělání
Hlavním a klíčovým cílem VŠ UNYP byla vždy dokonalost výuky. V rámci dlouhodobých
cílů VŠ UNYP je klíčovým cílem neustálé zvyšování kvality, významu a efektivnosti
poskytovaného vzdělání, jenž úzce souvisí s posláním VŠ UNYP. V posledních 5 letech
již VŠ UNYP dosáhla značného zlepšení v této oblasti, v souladu s mnoha cíli
stanovenými v roce 2005 v předchozích Dlouhodobých záměrech VŠ UNYP. Konkrétně,
VŠ UNYP vytvořila významnou podpůrnou síť pro své studenty mimo učebnu, formou
specializovaného, pravidelného a přesného poradenství pro všechny studenty
poskytovaného poradci VŠ UNYP. Rovněž rozvinula tutorskou podporu mimo učebnu
pro studenty, jež narážejí na akademické problémy v oblasti jazyka, prostřednictvím
Centra psaní (Writing Center) VŠ UNYP. Tato služba je k dispozici všem studentům VŠ
UNYP. Proces hodnocení studentů získal formálnější podobu, díky pravidelným
kontrolám vedoucích kateder a pedagogů zaměřeným na identifikaci oblastí, které
vyžadují další rozvoj. Program série volně přístupných přednášek nazvané Pulse, které
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na pozvání VŠ UNYP vedou významní členové akademických, obchodních nebo
diplomatických kruhů, je každý semestr plně a pravidelně standardizován, což
přitahuje stále více posluchačů z řad VŠ UNYP. VŠ UNYP se rovněž podařilo podstatně
zvýšit počet svých pedagogů na plný úvazek a získat anebo si udržet několik nejlepších
dostupných pedagogů v České republice.
V nadcházejících 5 letech UNYP plánuje:
-

Dále unifikovat proces sledování nových pedagogů

-

Zcela změnit proces hodnocení kurzů studenty na online proces, za účelem
shromažďování relevantnějších a přesnějších údajů

-

Zavést další poradenství pro slabší studenty

-

Rozšířit rámec přednášek zvaných Pulse, aby se staly atraktivnější pro širší
okruh studentů

-

Po úspěších Centra psaní rozšířit program tutorské podpory o matematiku,
kritické myšlení a psaní v rámci akademického výzkumu

-

Získat a udržet si pedagogy s vyšší kvalifikací

-

Zvýšit počet pedagogů na plný úvazek

-

Zvýšit dostupnost knih v prostornější knihovně, a rovněž zvýšit možnosti
přístupu do onlinových knihovních systémů

-

Pokračovat ve vytváření aktuálních studijních programů

-

Uplatňovat nejlepší metody přednášení, za účelem dalšího rozvoje dovedností
kritického myšlení studentů

-

Pokračovat ve zlepšování vedení kurzů za použití interaktivnějších metod,
případových studií a lepšího obsahu materiálů a médií

-

Zavést pro náš pedagogický sbor a studenty nový online systém E-learning
zaměřený na efektivnější komunikaci, sdílení materiálů a nových mediálních
zdrojů

-

Udržet nízký počet studentů na učebnu za účelem optimálního akademického
výkonu

7

-

Zavést zcela nový databázový systém, jenž má být dle očekávání zcela
integrován do léta 2011

-

Rozšířit počet studentských zájmových skupin a organizací (Studentská rada,
Debatní spolek, sportovní aktivity).

5.3 Přemístění do nových a lepších prostor

VŠ UNYP v posledních letech zaznamenala značný růst počtu studentů a programů a
dosáhla etapy, kdy jsou za přirozený krok vpřed v rámci rozvoje této instituce
považovány lepší prostory. Pro tento účel VŠ UNYP v současné době aktivně hledá
nové místo, jež bude ještě více v centru města a umožní jejím studentům lepší
přístup.

Nové prostory poskytnou studentům a pracovníkům VŠ UNYP zcela nové moderní
vzdělávací prostředí, s větším počtem pohodlnějších a modernějších učeben, většími
studentskými prostorami a mnohem většími kancelářskými prostorami používanými
akademickými pracovníky a personálem. Kromě toho, v nových prostorách bude
možno umístit větší knihovnu s větším počtem zařízení, promítacích místností a
studoven, a vytvořit celkově mnohem lepší a modernějším high tech prostředí.
Tyto nové prostory budou milníkem růstu a vyzrálosti VŠ UNYP a stanou se odrazovým
můstkem pro zdokonalení zařízení, prostředí a kvality poskytovaných vzdělávacích
služeb.
5.4 Další zvýšení kvality služeb pro studenty
UNYP trvale usiluje o zlepšení kvality dostupných služeb pro rostoucí počet svých
studentů. Během posledních 5 let VŠ UNYP značně zvelebila své učebny a ze všech
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vytvořila „chytré“ učebny, zavedením klimatizace a modernizací počítačových
laboratoří. Dále umožnila bezplatný přístup ke sportovním zařízením a rovněž zřídila
specializované kanceláře poskytující služby studentům, například ubytovací kancelář a
mezinárodní centrum.
V souladu s plánovaným přestěhováním do větších a lepších prostor, jež jsme objasnili
v cíli 6.3, VŠ UNYP plánuje další podstatné zlepšení služeb pro studenty.
Přestěhováním do nových prostor se zvýší počet a velikost počítačových laboratoří,
jakož i kvalita IT služeb, jež jsou v nich k dispozici. Budovu pokryje rychlejší wi-fi síť,
jež bude k dispozici všem studentům a personálu. Bude zajištěno celkové rozšíření
používaných informačních systémů. Budou dostupnější prostory pro studentské
poradenství. Kancelář pro poradenské služby, což je novinka, kterou VŠ UNYP zavedla
v roce 2008, rozšíří své služby. VŠ UNYP plánuje, že bude vycházet ze čtyř již
existujících kanceláří poskytujících služby, jež jsou k dispozici jejím studentům.

-

Kancelář pro studentské záležitosti (Student Affairs Office). Podpora studentů v
případě jakýchkoli neakademických problémů, které mohou mít;

-

Mezinárodní centrum (International Office). Centrum specializované na
mezinárodní studenty VŠ UNYP, které zajišťuje podpůrné vízové služby a
všeobecnou podporu pro mezinárodní studenty, jež žijí v České republice;

-

Ubytovací kancelář (Accommodation Office). Specializovaná na podporu
studentů VŠ UNYP, jež hledají vhodné, pohodlné a cenově dostupné ubytování v
Praze;

-

Kariérní centrum (Career Office). Specializované na podporu studentů, jež
hledají vhodné pracovní příležitosti na trhu práce jak v České republice, tak v
zahraničí.

-

Poradenské

centrum pro

přijímání

postgraduálních

studentů

(Graduate

Admission Advice Office). Specializované na podporu studentů, jež se zajímají
o postgraduální studium, a na zvýšení míry úspěšnosti absolventů při
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přijímacích zkouškách pro postgraduální programy na prestižních univerzitách
po celém světě.
VŠ UNYP rovněž plánuje zlepšení a rozšíření nabídky svých bezplatných sportovních
zařízení prostřednictvím partnerství s novým poskytovatelem, který jejím studentům
nabízí lepší a vhodněji umístěná sportovní zařízení. Nakonec VŠ UNYP rovněž plánuje
zavést v nových prostorách jídelnu spojenou se studentskou klubovnou, což je velký
pokrok v oblasti zařízení nabízených studentům v univerzitním kampusu.
5.5 Zvýšení významu poskytovaného vzdělání pro potřeby trhu práce
VŠ UNYP i nadále pečlivě monitoruje trendy trhu práce v České republice, Evropské
unii a po celém světě a poskytuje absolventům vzdělání, které jim zaručuje
konkurenceschopnost a přizpůsobivost na globálním trhu práce, což je a bude i nadále
její hlavní prioritou. VŠ UNYP plánuje, že v následujících 5 letech VŠ UNYP bude i
nadále zohledňovat neustále se měnící akademické, sociální a ekonomické prostředí
pro účely trvalého provádění změn svých vzdělávacích programů, aby dostála
požadavkům těchto prostředí. VŠ UNYP plánuje vytváření nových kurzů dle potřeb a
rovněž zavádění nových programů, jež jsou považovány za nejlépe vyhovující těmto
potřebám.
VŠ UNYP rovněž plánuje další posílení svých vztahů s průmyslem prostřednictvím užší
vzájemné spolupráce při poskytování zpětné vazby na požadavky dovedností, jakož i
jeho angažovanosti na zvýšení počtu přednášek realizovaných hostujícími pedagogy,
jež čerpají z profesního prostředí. VŠ UNYP již vytvořila síť více než 10 průmyslových
partnerů a plánuje rozšíření této sítě. Rovněž plánuje prozkoumání možností
společného výzkumu s některými ze svých klíčových průmyslových partnerů, což je
rovněž jedním z jejích výzkumných cílů. Konečně, VŠ UNYP plánuje zvýšení počtu
stáží nabízených jejím studentům během studia a hodlá zkoumat, jak co nejlépe
integrovat zkušenosti z těchto stáží do nabízených studijních programů.
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5.6 Finanční stabilita
V posledních 3 letech VŠ UNYP dosáhla etapy relativně dobré finanční stability, což je
rovněž dlouhodobým záměrem této instituce. Protože finanční stabilita je klíčovou
součástí úspěšnosti kterékoli vzdělávací instituce, VŠ UNYP velmi pečlivě plánuje
způsoby upevnění této finanční stability v nadcházejících 5 letech. Hlavní úsilí se
zaměří na:

-

Zvýšení výnosů pomocí kombinace mírného, avšak neustálého zvyšování počtu
studentů a zvyšování školného;

-

Další racionalizaci aktivit prostřednictvím kampaní zaměřených na úspory
v řadě oblastí, kde je to možné, jakož i v oblastech, kde s tím dospělí studenti
počítají;

-

Zvýšení účinnosti aktivit VŠ UNYP prostřednictvím pečlivějšího cíleného
plánování a stanovování rozpočtů;

-

Zavedení nových finančních nástrojů, jejichž zavedení bylo naplánováno, za
účelem zlepšení dohledu nad aktivitami a účasti na vyšších úsporách;

-

Zvýšení procenta studentů VŠ UNYP, jež vytrvají ve studiu, a zvýšení počtu
absolventů. Tato situace se v posledních letech částečně zlepšila, avšak dosud
vyžaduje další zlepšení prostřednictvím plánovaného rozvoje kvalitní výuky a
služeb pro studenty, o kterých pojednávající cíle 6.4 a 6.5;

-

Přistoupení k plánovanému důkladnému přezkoumání nákladů celé VŠ UNYP
během roku 2011, za účelem nalezení nových oblastí potenciálních úspor

-

Přezkoumání dodavatelských smluv a rozsahu potenciálních úspor

5.7 Udržitelný růst
V posledních 5 letech VŠ UNYP zaznamenala přiměřenou míru růstu, přičemž jejím
dlouhodobým záměrem je dosažení mírného, stálého a udržitelného růstu jejích
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aktivit v nadcházejících 10 letech. Tohoto růstu lze dosáhnout pomocí pečlivě
řízeného mírného, avšak neustálého růstu nabídek programů a počtu získaných
studentů v rámci těchto programů. UNYP již pracuje na plánech zavádění nových
vzdělávacích programů (pro studenty nebo absolventy), ve spolupráci se svými
vzdělávacími partnery v oborech Technology Management (Management technologií),
Graphic Design (Grafický design), Film and TV studies (Film a televize), European Law
(Evropské právo), Project Management (Řízení projektů) a Sustainability Development
(Rozvoj udržitelnosti).
Cílená kampaň zaměřená na zlepšení náboru studentů vychází z následujících aktivit:

-

Budování značky. Pomocí vytváření partnerských vztahů v místních médiích
zaměřených na publicitu VŠ UNYP, zvýšení informovanosti o ní a zlepšení její
pozice v nadcházejících letech;

-

Ústní marketing. VŠ UNYP zvýší „ústní“ nábor studentů v rodinách studentů a
sociálních sítích, na základě spokojenosti studentů s jejich vzdělávacími
zkušenostmi na VŠ UNYP;

-

Partnerství se společnostmi. Po zahájení činnosti oddělení specializovaného na
firemní záležitosti VŠ UNYP očekává nárůst smluv o vzdělávacích programech
s českými společnostmi. UNYP již má smlouvy s takovými společnostmi jako
jsou DHL, Zentiva, Pilsner Urquell, Hyundai, Milsoft a Nestlé. Další rozvoj
těchto

vztahů

povede

k dalšímu

přijímání

studentů

v nadcházejících

akademických letech, jakož i k nabídkám speciálních programů;

-

Mezinárodní

veletrhy.

Poté,

co

VŠ

UNYP

v posledních

dvou

letech

experimentovala se Vzdělávacími veletrhy v zahraničí, nyní je schopna mnohem
lépe identifikovat, které mezinárodní vzdělávací veletrhy jsou nejvhodnější pro
podporu úsilí VŠ UNYP o nábor studentů na základě veletrhů;
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-

Programy studia v zahraničí. VŠ UNYP teprve nedávno začala aktivně zkoumat
možnosti trhu studií v zahraničí. Již byly vytvořeny programy studia v zahraničí
s našimi partnery ESG a Texas Tech. Vzhledem k atraktivnímu umístění VŠ UNYP

-

v Evropě pro programy studia v zahraničí (Praha), existuje velký nevyužitý
potenciál těchto možností.

-

Vazby s anglicky mluvícími středními školami. VŠ UNYP v současné době
navázala vztahy se všemi anglicky mluvícími středními školami v České
republice a plánuje jejich rozšíření o vztahy s anglicky mluvícími soukromými
středními školami v Německu, Rakousku a na Slovensku, jež jsou snadno
dosažitelné z Prahy.

-

Studijní agentury a partneři. V loňském roce VŠ UNYP iniciovala program
podpory studijních agentur, a protože od nich zaznamenala určité výsledky,
plánuje rozšíření spolupráce s větším počtem studijních agentur.

-

Zvýšení školného a poplatků. Protože po 3 roky VŠ UNYP udržovala školné a
poplatky na stejné úrovni, nyní má možnost (a plánuje) znovu zahájit postupné
avšak pomalé zvyšování školného v nadcházejících akademických letech.

5.8 Podpora absolventů
V roce 2009 VŠ UNYP zřídila zvláštní kancelář pro absolventy, která plánuje růst
v nadcházejících 5 letech, jak v oblasti služeb, tak v oblasti pomoci absolventům. VŠ
UNYP plánuje zřízení aktivního Spolku absolventů, který absolventům umožní udržovat
kontakty, mít přístup k současným tržním příležitostem, jakož i být informováni
o aktuálním vývoji na VŠ UNYP. V rámci tohoto Spolku absolventů VŠ UNYP plánuje
pořádání pravidelných akcí pro absolventy v Praze.
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VŠ UNYP rovněž zavedla v prostorách univerzity každoroční akci Career Days (Kariérní
dny), která se má stát pravidelnou akcí VŠ UNYP a zároveň má zvýšit počet účastnících
se společností. Career Days mohou rovněž napomáhat cíli rozšíření kontaktů VŠ UNYP
se společnostmi. Rovněž jsou vytvářeny webové stránky pro absolventy, jejichž cílem
je sdružovat absolventy a umožnit jim přístup na trh. Tyto stránky rovněž umožňují
přístup společnostem, jež mohou zveřejňovat volná místa a vyhledávat životopisy
absolventů.
VŠ UNYP rovněž plánuje vytvoření systému měření spokojenosti zaměstnavatelů
s výkonností našich absolventů pomocí prostředků měření kvality a kvantity
(dotazníky, pohovory a diskusní skupiny pro marketingový výzkum).
Dále VŠ UNYP hodlá neustále rozšiřovat stávající možnosti celoživotního vzdělávání
pro své absolventy a umožnit jim přednostní přístup k postgraduálním programům i ke
speciálním kurzům.
5.9 Internacionalizace
Bakalářské a magisterské programy VŠ UNYP jsou poskytovány pouze v angličtině.
Administrativní a poradenská podpora jsou rovněž poskytovány pouze v angličtině.
Hlavní prioritou VŠ UNYP bylo vždy hledání a najímání vysokoškolských profesorů
výborně ovládajících angličtinu. Vzhledem k silnému zastoupení mezinárodních
studentů na VŠ UNYP je nevyhnutelné, aby VŠ UNYP měla vždy ambiciózní cíle v rámci
internacionalizace této instituce a nabídky jejích programů.
Spolupráce s mezinárodními institucemi ve Spojených státech a v Evropě vede
k trvalému

dialogu

o

možnostech

a

problémech

mezinárodního

vzdělávání.

Pedagogický sbor a personál VŠ UNYP je stále informován a postupech, pravidlech a
předpisech České republiky a mezinárodních institucí, od kterých se zároveň učí.
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Rovněž se snaží zajistit, aby si VŠ UNYP udržela přední pozici mezi poskytovateli
mezinárodních vzdělávacích programů.
Studijní programy VŠ UNYP jsou podle statistik atraktivní pro české studenty, jež
dávají přednost studiu v angličtině v mezinárodním prostředí. Dále jsou atraktivní pro
mezinárodní studenty, jež dočasně pobývají v České republice, a rovněž pro studenty
z celého světa, jež přicházejí do České republiky studovat na VŠ UNYP. V současné
době se do studijních programů VŠ UNYP zapsali studenti z 60 různých zemí.
VŠ UNYP má dlouhodobé mezinárodní partnerské vztahy s předními univerzitami v USA
a EU. Má rovněž partnerské vztahy s jinými zahraničními univerzitami zaměřené na
výměny studentů, programy studia v zahraničí a výměny pedagogů.
Ve svých předchozích Dlouhodobých záměrech z roku 2005 VŠ UNYP stanovila řadu cílů
týkajících její internacionalizace, z nichž většina byla splněna takto:

-

Formalizace pravidel oficiálního uznávání kreditů a zkušeností získaných mimo
univerzitní prostředí;

-

Vytvoření samostatné administrativní kanceláře pro mezinárodní studenty, za
účelem pomoci při zajišťování ubytování, víz a univerzitního poradenství;

-

Rozšíření možností stáží a jejich dostupnosti studentům podle jejich životopisu;

-

Rozšíření kontaktů mezi studenty a pedagogy VŠ UNYP, jakož i s partnerskými
univerzitami, za pomoci telekomunikačních technologií a pořádání výměn
studentů a pedagogů;

-

Zvýšení účasti pedagogů z partnerských univerzit;

-

Nabídka různých forem studijních programů distančního/kombinovaného studia.
Pomocí této nabídky budou vytvořeny užší vztahy mezi studenty a pedagogy
jiných sesterských univerzit.
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VŠ UNYP plánuje další posílení výrazně mezinárodního charakteru svých programů
najmutím většího počtu mezinárodních pedagogů, umožněním širší výměny pedagogů
s jejími partnerskými univerzitami, zvýšením počtu mezinárodních partnerů univerzity
a podporou studentských výměn, a rovněž zvýšením počtu programů studia v zahraničí
na VŠ UNYP.

6. PROGRAMY UNYP
Programy denního studia
Americký titul bakaláře udělovaný State University of New York/Empire State College
v těchto oborech:


Business Administration (Obchodní administrativa) *



Communication and Mass Media (Komunikace a masmédia) *



International Economic Relations (Mezinárodní ekonomické vztahy) *



Psychology (Psychologie)



English Language and Literature (Anglický jazyk a literatura)

* Program dvojího titulu – studenti mohou rovněž získat český titul bakaláře od UNYP

Český titul bakaláře od VŠ UNYP lze získat v těchto oborech:


European Bachelors in Business Administration (Evropský bakalářský program
v oboru Obchodní administrativa)



European Bachelors in Marketing (Evropský bakalářský program v oboru
Marketing)



European Bachelors in Finance (Evropský bakalářský program v oboru Finance)
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Programy postgraduálního studia


VŠ UNYP MBA (titul MBA - Master of Business Administration, magistr obchodní
administrativy, udělovaný UNYP)



VŠ UNYP/IUKB Double MBA Degree (dvojí titul MBA od VŠ UNYP/IUKB (ve
spolupráci s Institut Universitaire Kurt Bösch, Švýcarsko)



Master’s in Professional Communication & PR (Magisterské studium v oboru
Odborná komunikace & public relations) (ve spolupráci s LaSalle University,
USA)



Master’s in Clinical-Counseling Psychology (Magisterské studium v oboru
Klinická a poradenská psychologie (ve spolupráci s LaSalle University, USA)



Master’s in International & Commercial Law – LLM (Magisterské studium v oboru
Mezinárodní a obchodní právo – titul LLM (Master of Laws, magistr práv)) (ve
spolupráci s University of Greenwich, Velká Británie)



MBA – Flexible Learning/online Program (Flexibilní studijní/online program) (ve
spolupráci s National American University, USA)



Ph.D. ve zveřejněných oborech (ve spolupráci s University of Bolton, Velká
Británie)

7. PARTNEŘI UNYP
Partneři udělující tituly


State University of New York, Empire State College (USA)



Institut Universitaire Kurt Bösch (Švýcarsko)



La Salle University (USA)



Bolton University (Velká Británie)
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University of Greenwich (Velká Británie)

Další mezinárodní partneři


Paris Graduate School of Management (Francie)



Texas Tech University (USA)



Telecom Management (Francie)



New York College (Řecko)



DePaul University (USA)



University of New York v Tiraně (Albánie)



University of Louisville (USA)



Omsk State University (Rusko)

8. AKREDITACE, UZNÁNÍ A ČLENSTVÍ
VŠ UNYP získala řadu akreditací dokládajících vysokou kvalitu a pravidelné
vyhodnocování její nabídky akademických titulů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Tři programy UNYPu jsou v souladu s legislativou České republiky akreditovány
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/). Studenti,
kteří úspěšně absolvují čtyřleté studium a zakončí jej Státní závěrečnou zkouškou,
získávají kromě amerického akademického titulu „Bachelor of Science/Bachelor of
Arts“ také evropský akademický titul „Bakalář“. Programy, které jsou v současnosti
akreditovány MŠMT jsou následující: Business Administration, International Economic
Studies a Communication and Mass Media.
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Britská akreditační rada
Od roku 2001 je VŠ UNYP akreditována a uznávána Britskou akreditační radou (BAC)
jako instituce poskytující vyšší vzdělávání.

CAMBAS
Od roku 2003 je VŠ UNYP plně akreditovaným členem CAMBAS, České asociace MBA
škol.

ACCA
Nejčastěji uznávanou kvalifikací v Evropě jsou zkoušky Asociace autorizovaných
účetních znalců a auditorů (ACCA). ACCA uznává několik studijních kurzů VŠ UNYP
jako možnost zproštění některých zkoušek ACCA.

Ministerstvo pro záležitosti veteránů USA
VŠ UNYP nabízí programy vyššího vzdělávání schválené Ministerstvem pro záležitosti
veteránů USA, v rámci kterých mohou veteráni USA a jejich způsobilí rodinní
příslušníci využívat výhod pro veterány.
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V rámci svého úsilí o udržování kontaktů a sledování vývojových trendů v oblasti
vyššího vzdělávání je UNYP rovněž členem následujících organizací, což může vést
k rychlejšímu a lepšímu přijímání nejlepších mezinárodních metod.

AACSB
Od roku 2005 je UNYP členem AACSB International (Asociace pro rozvoj vysokých
obchodních škol), což je přední mezinárodní asociace akademických obchodních
programů.

Americká obchodní komora
Od roku 1999 je VŠ UNYP členem Americké obchodní komory v České republice.

Od roku 2010 je VŠ UNYP členem Sdružení pro rozvoj managementu ve střední a
východní Evropě (CEEMAN).
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