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V roce 2018 nabízela a realizovala VŠ UNYP, jako součást svého portfolia bakalářských 
studijních programů, programy Business Administration, Communication and Media, English 
Language and Literature, International Relations, IT Management a Psychology, akreditované 



na State University of New York, Empire State College (SUNY, ESC) akreditační institucí Middle 
States Commission on Higher Education (USA). V roce 2018 úspěšně dokončilo studium 78 
studentů. 

Business Administration 
Primární cílem tohoto bakalářského programu (Bachelor of Science) je připravit studenty na 
kariéru v obchodním světě. Osnova je sestavena tak, aby poskytovala rozsáhlé základní 
znalosti v oblasti obchodu, managementu, marketingu a jejich použití v praxi a umožnila 
studentům široké možnosti uplatnění. Hlavní cílovou skupinu tohoto programu tvoří studenti, 
kteří chtějí budovat kariéru nebo dále studovat v Evropě či v Severní Americe, a lidé, kteří již 
mají za sebou několik let pracovních zkušeností a přejí si získat vysokoškolské vzdělání, které 
jim pomůže uplatnit nabyté vědomosti a dovednosti v praxi.   
Náš přístup se intenzivně zaměřuje na globální aspekty obchodování, o nichž se domníváme, 
že jsou v dnešním podnikatelském prostředí obzvláště důležité. Díky vyučujícím a studentům 
mnoha národností věříme, že pozice VŠ UNYP je obzvlášť silná pro poskytování této cenné 
mezinárodní perspektivy. Znalosti a dovednosti, které studenti získávají během programu, jim 
dávají možnost volit kariéru v mnoha oblastech či různých lokalit. Jsme přesvědčeni, že 
program nabízí solidní základ i pro studenty usilující o kariéru ve veřejném sektoru, občanské 
společnosti nebo v akademickém světě.  

Tento program obsahuje předměty z humanitních a společenských věd i předměty zabývající 
se komunikací a kvantitativním myšlením a zajišťuje tak interdisciplinární přístup, umožňující 
studentům intenzivní poznávání světa, který je obklopuje. Předtím, než studenti ukončí své 
studium, získají vysokou úroveň obecného povědomí o světě podnikání, dokáží si odvodit 
souhrn praktických, kulturních a společenských aspektů problémů, jimž budou během své 
kariéry čelit, a stanou se z nich plnohodnotní profesionálové. Program se navíc intenzivně 
zaměřuje na etiku.   

Kromě předávání znalostí ve všech aspektech byznysu se program snaží podpořit smysl pro 
kritické myšlení, které je důležité při všech procesech, v nichž dochází ke vstřebávání informací 
a formování závěrů.    

Communication and Media 
Bakalářský program (Bachelor of Arts) se zaměřením na komunikaci a média se věnuje studiu 
širokého oboru lidských komunikačních činností. Studijní program se soustředí na průzkum a 
porozumění dynamice komunikace v jazyce, médiích a kultuře v teoretickém i praktickém 
kontextu. Tento interdisciplinární program byl vytvořen v reakci na identifikaci společenské 
potřeby mít absolventy, kteří rozumí postupům, vlivům a kulturním implikacím komunikace 
informačního věku.  
Cílem studijního programu je vychovávat vysoce kvalifikované a všestranné absolventy se 
schopností myslet samostatně, se zkušenostmi ve výzkumu, s mediální gramotností, 
komunikačními a interpersonálními dovednostmi nutnými pro pokročilou profesní kariéru 
nebo pro další studium na magisterské či doktorské úrovni. Program podporuje 
interdisciplinární souvislosti mezi studovanými disciplínami za účelem přípravy široce 
vzdělaných jednotlivců, schopných aplikovat své znalosti, dovednosti a názory kreativně a 
flexibilně v širokém kulturním i společenském kontextu. Absolventi SUNY, ESC umí využít své 
teoretické, výzkumné a aplikované dovednosti pro svůj vlastní rozvoj jakožto kreativní řešitelé 
problémů s nekonvenčním přemyšlením v prostředí globálního trhu.  



Obecným cílem studia je rozvíjet teoretické i praktické kompetence, se silným důrazem na 
multikulturní porozumění, a připravit tak studenty na smysluplné zaměstnání v institucích 
veřejného i soukromého sektoru v kontextu globální ekonomiky.  

Primární cíle tohoto programu jsou: 

 poskytnout studentům vzdělání světové úrovně, rozvíjející kritické koncepční porozumění 
a analýzu, technické dovednosti a výzkumné schopnosti, které jim umožní pracovat v 
některé komunikační profesi nebo v komunikačním oboru;  

 začlenit rozvoj profesních a technických dovedností do širšího rámce strukturovaného 
myšlení, společenského uvědomění, kritického a etického přemýšlení a intelektuální 
zvídavosti, jež připraví studenty na budoucí vedoucí pozice ve společnosti i v profesním 
životě ;  

 uvést do kontextu dané vzdělání s interdisciplinárním, spolupracujícím a mezinárodním 
studijním prostředím za účelem pomoci studentům rozvíjet porozumění tomuto oboru a 
získat dovednosti potřebné k tomu, aby se stali přínosem společnosti, byli flexibilní, 
adaptabilní, kreativní a tolerantní ve společenském a profesním prostředí 
charakterizovaném sbližováním kultur a neustálou změnou. 

 
English Language and Literature 
Bakalářský program (Bachelor of Arts) se zaměřením na anglický jazyk a literaturu umožňuje 
studentům klást zásadní otázky a na takové otázky reagovat, rozvíjet  kritické myšlení, psaní a 
analytické schopnosti prostřednictvím studia literárních děl napsaných primárně v anglickém 
jazyce. Studiem textů pocházejících z různých období, žánrů a míst se studenti seznámí 
s formálními aspekty psaní a odhalí širší kulturní a historické kontexty literárních textů.  
Obor anglický jazyk a literatura poskytuje cenné základy pro humanitní vzdělání a pomáhá 
rozvíjet znalosti, dovednosti a schopnosti zajišťující úspěch v dalším vysokoškolském studiu.  

Studenti se zaměřením na literaturu si mohou sestavit svůj vlastní program podle svých 
konkrétních zájmů a cílů, pro získání níže uvedených kompetencí však musí splnit základní 
požadavky. Studenti si mohou pro studium literatury též zvolit interdisciplinární přístup a 
začlenit do svého studia například filozofii, umění, náboženství, sociální vědy, dějiny, jazyky, 
vědu a environmentální studia, mediální studia, právo a politickou filozofii, lékařství, ženská a 
genderová studia, studia o zdravotním postižení (disability studies) a jiné aspekty kulturních 
studií, a vytvořit tak souvislý a akademicky kvalitní program podle předpisů Empire State 
College.  

 

International Relations 
Cílem studijního programu „Mezinárodní vztahy“ (Bachelor of Arts) je, aby studenti 
komplexně pochopili koncept mezinárodních vztahů, od raného pojetí jakožto disciplíny 
studované na univerzitách ve Spojeném království, až do dnešní situace, kdy tomuto oboru 
v současné době dominují američtí akademici.  Studenti získají široký teoretický základ této 
disciplíny. Vzhledem k růstu a expanzi rozsahu studia mezinárodních vztahů a intenzivnímu 
vývoji od druhé světové války je nesmírně důležité, aby studenti disponovali náležitými 
znalostmi a dovednostmi, díky kterým se stanou konkurenceschopnými v globalizovaném a 
interdependentním světě.   



Program mezinárodních vztahů v Praze překlenuje teoretické aspekty této disciplíny a 
připravuje studenty na profesní kariéru ve veřejném i soukromém sektoru. Studenti si mohou 
vybírat z velkého množství předmětů v rámci širšího oborového zaměření. Nabídka předmětů 
se neustále rozšiřuje a v současné době nabízíme případně v blízké budoucnosti chceme 
nabízet i tyto předměty: mezinárodní organizace, nadnárodní trestní právo, mezinárodní 
právo, mezinárodní lidská práva a humanitární právo, veřejná diplomacie, ženy a vývoj, 
mezinárodní řešení sporů, teorie mezinárodních vztahů, transnacionalismus, mezinárodní 
obchodní a investiční právo, právo zahraničních vztahů Spojených států, imigrační a uprchlické 
právo, etika a mezinárodní otázky, humánní geografie, Spojené národy a mezinárodní právní 
řád, regionální instituce a globální governance, Latinská Amerika a Karibik ve světových 
otázkách, Střední Východ a severní Afrika ve světových otázkách, současná africká politika, 
vzestup Číny a politika východní Asie. Svět je čím dál tím více protkaný vzájemnými vztahy a je 
tedy důležité, aby studentům bylo poskytnuto rozmanitější a vyvážené vzdělání a stali se tak 
konkurenceschopnou pracovní silou 21. století.  

Praha nacházející se v srdci Evropy nabízí bohaté příležitosti pro studenty v oblasti 
mezinárodních vztahů mimo akademické prostředí. V Praze se nachází velká diplomatická 
komunita a rozmanitá společnost a toto město je domovem univerzit světové kvality. Díky 
nevelké vzdálenosti mezi Prahou a Vídní mohou studenti absolvovat stáže v Kanceláři 
Spojených národů ve Vídni i v jiných organizacích spřízněných se Spojenými národy. Příležitosti 
pro stáže zdokonalují studium a zvyšují možnosti studentů uspět na trhu práce, pokud se 
studenti rozhodnou ihned po dokončení studia nastoupit do zaměstnání a nepokračovat ve 
studiu. Mezinárodní zkušenost také odlišuje absolventy ESC od ostatních jako výjimečně 
kvalifikované uchazeče o další vysokoškolské studium.  

 

IT Management 
Základním cílem bakalářského studijního programu IT management (Bachelor of  Science) je 
umožnit studentům budovat svou kariéru ve světě informačních technologií. Cílem osnov je 
poskytnout komplexní základy v oboru současných technologických praxí a představit tak 
studentům široký rozsah možností. Hlavní cílovou skupinu tvoří studenti, kteří chtějí rozvíjet 
svou kariéru v informačních technologiích nebo si přejí pokračovat ve studiu technologických 
oborů v Evropě nebo Severní Americe, a lidé, kteří již mají za sebou několik let pracovních 
zkušeností a chtějí získat vysokoškolské vzdělání odpovídající jejich pracovní kariéře. 
Důraz je kladen zejména na to, aby studenti získali technologické dovednosti vyžadované ve 
dvacátém prvním století. Díky vyučujícím a studentům několika národností věříme, že pozice 
VŠ UNYP a SUNY ESC je dostatečně silná na to, aby mohla poskytovat tuto cennou 
mezinárodní perspektivu.   Znalosti a dovednosti získané našimi studenty během jejich 
studia jim zpřístupní rozsáhlou škálu možností při volbě kariéry, co se týče odborné 
specializace i různých lokalit. Jsme také přesvědčeni, že náš program nabízí solidní základ 
pro studenty usilující o budování kariéry v oboru informačních technologií ve veřejném i 
v soukromém sektoru. 

Tento program obsahuje předměty z humanitních a společenských věd i předměty zabývající 
se komunikací a kvantitativním myšlením a je sestaven tak, aby rozšířil znalosti a dovednosti 
studentů nutné v technologickém prostředí dnešního světa. Před ukončením svého studia 
studenti získají solidní znalosti teoretických i praktických aspektů současných praxí a trendů 



v IT. Program se navíc intenzivně zaměřuje na etiku a jeho součástí je předmět orientovaný 
na profesní etiku.   

Vedle předávání znalostí ve všech aspektech IT managementu program se též snaží podpořit 
smysl pro kritické myšlení, které je důležité při všech procesech, v nichž dochází ke vstřebávání 
informací a formování závěrů. 

Psychologie 
Psychologie studuje lidskou psychiku a chování. Předmětem jejího zkoumání je celá škála 
lidského prožívání, od molekulární genetiky až po nejširší lidské společenské vztahy. Tato stále 
se rozšiřující oblast lidského zkoumání zahrnuje poznatky a objevy přírodních, společenských 
a matematických věd. Její znalostní základnu je možné rozdělit do pěti hlavních oblastí. Tyto 
oblasti jsou: biologická psychologie, kognitivní psychologie, vývojová psychologie, individuální 
rozdíly (například vlastnosti) a sociální psychologie.  
Prvním cílem bakalářského programu (Bachelor of Arts) se zaměřením na psychologii je nechat 
všechny naše vysokoškolské studenty ponořit se do studia těchto oblastí - podstata této 
disciplíny samotné. Druhým cílem je, aby studenti pochopili souvislosti mezi vědeckou a 
psychologickou gramotností; tedy způsob, jak vědecké procedury a postupy vytváří základ pro 
psychologickou praxi v laboratořích i v přirozeném prostředí. Tyto dva cíle společně 
představují základní výstupy studia a atributy absolventů, jež zahrnují následující:  

 Psychologie se dotýká mnoha různých a často i protichůdných souvislostí a nedílnou 
součástí této disciplíny je integrace a evaluace 

 Možnost provádět empirický výzkum jistého problému nebo oblasti je podmíněna 
používáním různých metod, které mohou zahrnovat několik postupů zkoumání   

 Studenti poznají možnosti a omezení individuálního nebo hromadného empirického 
zkoumání a uvědomí si důležitost kontextových omezení prostoru, času, zdrojů a kultury   

 Klíčovým bodem osnov je uvažování založené na důkazech ohledně účinnosti teorií nebo 
využití kvantitativních a/nebo kvalitativních metod.   

Třetí cíl programu psychologie spočívá v propojení kritického myšlení a dovedností logického 
myšlení a v rozvoji využití různých druhů výše uvedených předmětově specifických 
dovedností. Studenti Empire State College přemýšlí inovativně s integrativním přístupem. 
Čtvrtým cílem programu je rozvinutí smyslu pro etickou a profesionální praxi při provádění 
empirických studií s lidskými a jinými než lidskými objekty i pro účely budoucí profesní praxe. 
Pátý cíl se zaměřuje na uvědomění si důležitosti písemné a verbální komunikace, informační 
gramotnosti a správného využívání databází, tj. základ moderního výzkumu a profesní praxe. 
Patří sem i klíčové dovednosti pro interakci s ostatními profesionály a potenciálními 
budoucími klienty. Tyto všechny aspekty vedou k našemu šestému cílu, tedy rozvoji 
„psychologické gramotnosti“, definované jako „porozumět vlastnímu chování a duševním 
procesům i chování a duševním procesům druhých a přemýšlet o nich“, a schopnost aplikovat 
„zásady psychologie na osobní, společenské a organizační problémy v práci, vztazích a v širší 
společnosti“ (McGovern et al, 2010). Program psychologie nabízí velmi solidní základy 
v akademickém oboru psychologie a využívá širší tradici a generické dovednosti americké 
tradice svobodných umění. Umožňuje studentům pokračovat v dalším studiu nebo vstoupit 
do pracovního světa jako kulturně kompetentní absolventi s velkým rozsahem konkrétních, 
využitelných a uplatnitelných dovedností.  



 
 
Master of Science in International Management 
Studijní program Master of Science in International Management (MScIM), akreditované na 
University of Bolton (UK) nabízela a realizovala VŠ UNYP v roce 2018 jako součást svého 
strategického záměru rozšířit portfolio svých produktů jak pro absolventy svých bakalářských 
studijních programů, tak pro zájemce z řad absolventů jiných škol. V roce 2018 úspěšně 
dokončilo studium 11 studentů. 

 
Tento program je určen studentům, kteří chtějí budovat svou kariéru v managementu 
v celosvětovém měřítku, nebo jejichž přáním je pracovat v mezinárodních organizacích 
působících ve více zemích. Program se zaměřuje na proces globálního rozhodování a roli 
managementu v mezikulturním kontextu.   
 
Program rozvíjí duševní schopnosti studentů ve výzkumu, kritice, syntéze a inovacích, a je 
ukončen magisterskou diplomovou prací. Studenti zdokonalí své studijní a odborné 
dovednosti a získají příležitost pro růst své kariéry i další studium. V rámci programu si studenti 
osvojí dovednosti celoživotního učení a zdokonalí se na osobní úrovni a budou díky tomu 
pracovat s využitím sebeřízení a s originalitou a aktivně tak přispívat nejen světu byznysu, ale 
i společnosti jako celku. 
  
Master of Laws  
Studijní program Master of Laws (LLM), akreditované na University of Bolton (UK) nabízela a 
realizovala VŠ UNYP v roce 2018 jako součást svého strategického záměru rozšířit portfolio 
svých produktů jak pro absolventy svých bakalářských studijních programů, tak pro zájemce 
z řad absolventů jiných škol. Z šesti aktivních studentů čtyři úspěšně dokončili program v únoru 
2019. 

Program byl navržen tak, aby uspokojil požadavky širokého okruhu absolventů práva i 
absolventů neprávnických oborů, včetně praktikujících právníků, konzultantů společností, 
akademiků, státních úředníků a poradců nevládních organizací, kteří se věnují korporátnímu, 
evropskému či mezinárodnímu právu nebo se chtějí věnovat své kariéře v tomto oboru. 
Absolventi získají dovednosti potřebné pro celou řadu různých povolání v právnické a 
obchodní oblasti. Studenti programu LLM si mohou upravit svůj studijní program a soustředit 
se například na právo EU nebo mezinárodní právo, korporátní a finanční právo, právo 
obchodní značky a marketingové právo. Tento vysoce flexibilní kurz je vhodný pro absolventy 
práva, absolventy neprávnických oborů i právníky – pro kohokoli, kdo ve svém zaměstnání 
ocení hluboké znalosti odborných oblastí práva. Program je navíc strukturován flexibilně, aby 
vyhověl potřebám pracujícím odborníkům a umožnil jim studovat paralelně s jejich pracovními 
povinnostmi. Konkrétněji výuka probíhá o víkendech, tj. dva víkendy za měsíc, a rozvrh je 
připravován předem na celé období trvání programu.  
 
Program se zaměřuje na rozvíjení intelektuálních schopností studentů ve výzkumu, kritice, 
syntéze a inovacích. Tyto dovednosti vyústí v sepsání magisterské diplomové práce. 
Zdokonalené studijní a odborné dovednosti otevřou studentům dveře pro rozvoj kariéry i pro 
další studium. Díky získaným dovednostem celoživotního učení a osobnostnímu rozvoji budou 



studenti umět pracovat s využitím sebeřízení a s originalitou a aktivně tak přispívat nejen světu 
byznysu, ale i společnosti jako celku. 
 
 

Master of  Arts in Strategic Communication 
Studijní program Master of Strategic Communication , akreditovaný na University of La Salle 
(USA)  akreditační institucí Middle States Commission on Higher Education, nabízela a 
realizovala VŠ UNYP v roce 2018 jako součást svého strategického záměru rozšířit portfolio 
svých produktů jak pro absolventy svých bakalářských studijních programů, tak pro zájemce 
z řad absolventů jiných škol. V lednu 2019 úspěšně dokončilo studium 13 studentů. 

Cílem magisterského programu oboru Strategická komunikace je naučit studenty, jak 
integrovat teorii a výzkum komunikace pro řešení problémů a uchopení příležitostí 
profesionální komunikace ve skutečném světě.  
 
 Program zahrnuje pět (5) širších vzdělávacích cílů: 
1. Rozpoznat a formulovat zásady a procesy komunikace při vytváření a zachování významu 
2. Rozpoznat, formulovat a demonstrovat vliv a sílu zpráv  
3. Prokázat schopnost efektivní komunikace, a to v písemné i mluvené formě   
4. Aplikovat teoretické a koncepční znalosti a znalosti založené na dovednostech na empirické 
učební prostředí a/nebo profesionální situace   
5. Strategicky komunikovat 
 

Katedra komunikace na univerzitě La Salle vychází z hodnot této univerzity a integruje tedy 
výuku humanitních oborů s teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi na poli 
komunikace, čímž podněcuje studenty k prokázání komunikačních kompetencí. Cílem 
programu je rozvíjet vysokoškolské studenty, kteří jsou občansky angažováni a jsou součástí 
progresivního vedení v odborném i veřejném prostředí. Snažíme se poskytovat studentům 
znalosti a dovednosti komunikace potřebné/nutné pro smysluplné, profesionální a 
společenské vztahy.  

 

Master of Arts in Second Language Learning and Teaching 
Studijní program Master of Arts in Second Language Learning and Teaching (MA SLLT), 
akreditovaný na University of Greenwich (UK) byl nabízen na VŠ UNYP od zimního semestru 
2017. V roce 2018 úspěšně dokončilo studium 6 studentů. Tento program byl k 1. 1. 2019 
ukončen. 

Tento program je určen jak pro absolventy s pedagogickými zkušenostmi, tak pro učitele 
jazyka a školitele, kteří chtějí budovat svou kariéru ve výuce jazyků. Program seznamuje 
studenty s výzkumem v aplikovaných jazycích. Představí jim zejména výzkumné činnosti a 
témata, jež se dotýkají oblasti vzdělávání jazyků, včetně osvojení cizího jazyka a komunikativní 
výuky jazyka. Účelem programu je systematické pochopení oboru vzdělávání a výuky cizího 
jazyka spolu s rozvinutím dovedností pro výzkum v daných oblastech. Tento účel je naplněn 
kombinací přednášek a interaktivních hodin během workshopů a seminářů. Studentům je ve 



2. semestru přidělen osobní poradce. Osobní poradce obvykle jedná v roli supervizora, jenž 
radí studentovi v různých fázích přípravy diplomové práce.  

Absolventi magisterského programu Master of Arts in Second Language Learning and 
Teaching pracují v širokém rozsahu ziskových i neziskových organizacích. V současné době 
absolventi tohoto programu pracují v managementu soukromých jazykových škol, na pozici 
administrátorů ve veřejných školách v oblasti rozvoje jazykových programů, jako učitelé jazyků 
působící v mnoha různých institucích nebo výzkumní pracovníci v oboru vývoje ve vzdělávání 
jazyků. Někteří absolventi pokračují ve studiu s cílem získat postgraduální diplom nebo 
doktorandský titul. 
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 1 Základní údaje o poskytovateli 
University of New York in Prague, s.r.o. (VŠ UNYP), Londýnská 41, Praha 2, 12000. 

Organizační schéma: 
 
 

 
 
 
Orgány UNYP sestávají z orgánů obchodní společností (dále jen „orgány společnosti"), 
nezávislých akademických orgánů, správních orgánů a funkcionářů UNYP. 
 
Orgány poskytovatele dle Statutu VŠ UNYP schváleného v roce 2018: 
 
1. Orgány společnosti UNYP jsou: 
a) valné shromáždění společníků společnosti, 
b) prezident jakožto statutární zástupce společnosti (jednatel): Elias Foutsis 
 
2. Nezávislé akademické orgány UNYP jsou: 
a) akademická rada: 

prezident: Elias Foutsis 
generální manažer: Sotiris Foutsis 



rektor: Andreas Antanopoulos 
vedoucí kateder: Edel Sanders, Todd Nesbitt, Oscar Hidalgo-Redondo, Dan Šťastný 
zástupce SUNY, Empire State College: Sheila Aird 
členové zastupující studentskou radu: Omar Achraf, Kiko Sugita 
členové zastupující vyučující: Andrew Brandon, Veronika Zavřelová, Harold Neal 
zástupci absolventů: Juwana Jenkins, Daniel Ribar, 
externí členové z řad odborníků: Tomáš Meluzín, Lenka Slavíková  

b) rada pro interní hodnocení: 
předseda: Andreas Antonopoulos 
prezident: Elias Foutsis 
docenti: Marek Preiss, Dan Šťastný 
členové zastupující studentskou radu: Mitch Leffler, Mariam Tchigladze 
členové zástupující pedagogickou radu: Veronika Zavřelová, Harold Neal 
další jmenovaní členové: William Barnard (Dean of Academic Development), Sotiris 

Karagiannis, David Novák.   
c) akademická komise: 

   rektor: Andreas Antonopoulos 
 vedoucí kateder:  Edel Sanders, Todd Nesbitt, Oscar Hidalgo-Redondo, Dan Šťastný 

d) disciplinární komise: 
předseda: Todd Nesbitt 
členové zastupující vyučující: Tamas Lattmann, Tess Slavíčková 
členové zastupující studenty: Friederike Haag, Nikita Korneev, Sofiya Akhmedova  

e) studentská rada - v průběhu roku 2018 byli  průběžně aktivní tito členové: 
Daniel Frídel, Hannalina Kalonji, Ivo Miladinov, Aratrika Bose, Nikita Korneev, Steven   
Trottier, Maria Sobčáková, Francesca Mendolia, Olga Pexídrová, Friederike Haag,  Kiko 
Sugita,  Sofiya Akhmedova, Tomáš Paral,   Màriam Tchigladze, Marielena Lazcano 
Morales, Mitch Leffler, Omar Achraf. 

f)   pedagogická rada: Andrew Brandon, Harold Neal, Veronika Zavřelová 
 
3. Správní orgány UNYP zahrnují tyto orgány; 
 
a)  správní rada:  

rektor: Andreas Antonopoulos 
generální manažer: Sotiris Foutsis 
finanční ředitelka: Olga Foutsis 

b)  rada absolventů:  
Juwana Jenkins, Daniel Ribar 

c)  externí poradní komise:   
Elias Foutsis, Jan Fischer, Tomáš Kubica, Hadi Salavitabar, Miroslav Singer, Eva 
Zamrazilová 

 
4. Funkcionáři UNYP jsou: 
    rektor: Andreas Antonopoulos 

 generální manažer: Sotiris Foutsis 
  
VŠ UNYP vykonává vzdělávací činnost ve formě akreditovaných bakalářských a magisterských 
programů a programu celoživotního vzdělávání  a dále též jako poskytovatel zahraničního 



vzdělání. V souvislosti s tím vykonává výzkumné, vývojové a další tvůrčí a doplňkové činnosti. 
Veškeré studijní programy na VŠ UNYP jsou vyučovány v angličtině. 
Posláním VŠ UNYP je poskytovat studentům vzdělání, které je trvale a významně změní, které 
jim umožní objevit jejich potenciál a stát se přemýšlivými, zodpovědnými, tolerantními a 
kreativními osobnostmi vybavenými dovednostmi a znalostmi, s nimiž mohou čelit výzvám 
propojeného světa. 
 
 V rámci svých činností VŠ UNYP: 
a) vytváří příznivé podmínky pro vzdělávání a související tvůrčí činnosti, 
b) zajišťuje podmínky akademické svobody pro členy své akademické obce, 
c) uzavírá vzájemná partnerství s vysokými školami a odbornými organizacemi v České 

republice a zahraničí.  
2 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 
VŠ UNYP realizuje ve spolupráci se State University of New York, Empire State College (USA), 
splňující standardy tamější Middle States Commission on Higher Education, 6 prezenčních 
bakalářských studijních programů v anglickém jazyce: 

a) Business Administration 
b) Communication and Media 
c) English Language and Literature 
d) International Relations 
e) IT Management 
f) Psychology   

Programy jsou realizovány se standardní dobou studia 4 let (8 semestrů), v celkovém rozsahu 
124 kreditů (248 ECTS). Výuka probíhá dle rozvrhu, průměrný tří kreditový (6ECTS) kurz se 
skládá z 45 vyučovacích hodin. 
  
VŠ UNYP realizuje ve spolupráci s University of Bolton (UK), splňující standardy tamější Quality 
Assurance Agency for Higher Education, 2 prezenční magisterské studijní programy 
v anglickém jazyce: 

a) Master of Science in International Management (MScIM) a 
b) Master of Laws (LLM). 

Oba programy jsou realizovány se standardní dobou studia 1 rok, v celkovém rozsahu 180 
kreditů (=90 ECTS). Program MScIM probíhá ve stejném režimu jako bakalářské programy. 
Program LLM je realizován formou intenzivní víkendové výuky upravené pro potřeby 
pracujících studentů. Výuka probíhá po dva víkendy v měsíci (od pátku do neděle) v rozsahu 
20 hodin/víkend. 
 
VŠ UNYP realizuje ve spolupráci s La Salle University (USA), splňující standardy tamější Middle 
States Commission on Higher Education, 1 prezenční magisterský studijní program v anglickém 
jazyce:   

a)  Master of Arts in Strategic Communication (MASC)  
Program je realizován se standardní dobou studia 15 měsíců, v celkovém rozsahu 36 kreditů 
(72 ECTS). Program má formu intenzivní víkendové výuky upravené pro potřeby pracujících 
studentů. Výuka probíhá po dva víkendy v měsíci (od pátku do neděle) v rozsahu 20 
hodin/víkend. 

 



VŠ UNYP realizuje ve spolupráci s University of Greenwich (UK), splňující standardy tamější 
Quality Assurance Agency for Higher Education, magisterský studijní program v anglickém 
jazyce:  

a) Master of Arts in Second Language Learning and Teaching (SLLT).  
Program je realizovány se standardní dobou studia 1 rok, v celkovém rozsahu 180 kreditů (UK 
kreditů, nikoliv ECTS). Program má formu intenzivní víkendové výuky upravené pro potřeby 
pracujících studentů. Výuka probíhá po dva víkendy v měsíci (od pátku do neděle) v rozsahu 
20 hodin/víkend. Tento program byl k 1.1.2019 ukončen. 
 
Vedle výše uvedených programů realizoval VŠ UNYP v roce 2018 další studijní programy, 
z nichž 5 programů akreditovaných MŠMT a 1 program celoživotního vzdělávání. 
3 Studenti 
VŠ UNYP ve spolupráci se State University of New York, Empire State College (USA): 
Bakalářské programy Business Administration, Communication and Media, International 
Relations a Psychology jsou realizovány paralelně s bakalářskými programy akreditovanými 
MŠMT a studenti mají možnost získat bakalářský diplom od obou institucí. VŠ UNYP je zde jako 
poskytovatel zahraničního vzdělání a zároveň soukromá VŠ působící v České republice. Z 
tohoto důvodu počty vykazovaných studentů zahrnují studenty obou institucí v daných 
programech. 
U bakalářských programů English Language and Literature a IT Management je VŠ UNYP pouze 
poskytovatel zahraničního vzdělání.  
K 31. 12. 2018 bylo zapsáno celkem 462 studentů v následující struktuře: 
Business Administration: 113 studentů (44 žen, 77 cizinců) 
Communication and Media: 98 studentů (69 žen, 70 cizinců) 
English Language and Literature: 9 studentů (6 žen, 7 cizinců) 
International Relations: 72 studentů (35 žen, 57 cizinců) 
IT Management: 12 studentů (0 žen, 11 cizinců) 
Psychology: 158 studentů (114 žen, 106 cizinců) 
 
VŠ UNYP ve spolupráci s University of Bolton (UK):  
V daných studijních programech bylo k 31. 12. 2018 zapsáno celkem: 29 studentů v následující 
struktuře: 
MScIM: 23 studentů (12 žen, 19 cizinců) 
LLM: 6 (3 ženy, 3 cizinci) 
 
VŠ UNYP ve spolupráci s La Salle University (USA): 
V daném studijním programu bylo k 31. 12. 2018 zapsáno celkem 28 studentů (z čehož 13 
studium dokončilo v lednu 2019) v následující struktuře: 
MASC: 28 studentů (21 žen, 17 cizinců) 
 
VŠ UNYP ve spolupráci s  University of Greenwich (UK): 
V daném studijním programu byl k 31. 12. 2018 zapsán celkem 1 student  (1 žena/ cizinec). 
 
VŠ UNYP poskytuje přiměřené přizpůsobení pro studenty s prokazatelnými fyzickými, 
zdravotními, emočními hendikepy a poruchami učení. Přizpůsobuje se na individuální bázi a 
opatření mohou zahrnovat: 
 Modifikované postupy posuzování (např., více času na hlavní projekty). 



 Pomoc se zajištěním doučování z řad studentů. 
 Používání počítače pro významné projekty. 
 Substituce některých úkolů. 
 Další přiměřené přizpůsobení. 
  
Přizpůsobování nemůže změnit akademické standardy předmětu, ani představovat 
nepřiměřené finanční nebo administrativní zátěž pro VŠ UNYP. 
  
Studenti mají přidělené své akademické poradce (academic advisors) a dále mohou využívat 
asistence pracovníků oddělení služeb pro studenty (zejména v technických a administrativních 
záležitostech) a dále pak služeb specializovaných poraden (psychologické, poradny 
akademického psaní, matematické a statistiky). Některé z těchto sužeb jsou studentům 
k dispozici kontinuálně (24/7). 
4 Absolventi  
VŠ UNYP věnuje značnou pozornost udržování vztahů se svými absolventy prostřednictvím 
klubu absolventů a pořádáním mnoha akcí, jejichž cílem je budování silné absolventské sítě. 
Každoročně pořádá absolventská setkání. VŠ UNYP sleduje zaměstnatelnost i zaměstnanost 
všech svých absolventů prostřednictvím informací o absolventech získaných při jejich vstupu 
do absolventského klubu, které slouží zároveň jako zdroj informací pro případné úpravy 
obsahu a průběhu studijních programů.  
V roce 2018 se VŠ UNYP zúčastnil národního průzkumu Absolvent a mezinárodního průzkumu 
Eurograduate.   
VŠ UNYP běžně a dlouhodobě spolupracuje s budoucími zaměstnavateli svých absolventů, a 
to ve formě jejich zapojení do výuky (ať již v rámci běžných předmětů či speciálních přednášek) 
a či pořádání dní kariéry (Career Days) v každém semestru. 
5 Zájem o studium 
VŠ UNYP přijímá studenty do uvedených programů na základě pohovoru s vedoucím 
programu, který bere v potaz jazykové schopnosti uchazeče a celkové dosažené profesní, 
akademické i mimoškolní úspěchy.  
VŠ UNYP se každoročně účastní veletrhů pomaturitního vzdělávání jak u nás, tak v zahraničí. 
Přijímací kancelář kontaktuje střední školy, většinou mezinárodní nebo ty, na kterých studovali 
současní nebo bývalí studenti VŠ UNYP. Následně je na střední škole, aby zpětně kontaktovala 
přijímací kancelář a rozhodla, zda chce informace o VŠ UNYP, a v jaké podobě. Může se jednat 
o zaslání brožury až k prezentacím, na kterých jsou obsaženy veškeré potřebné informace 
například požadavky pro přijetí, školné, stipendia, popis amerického vzdělávacího systému, 
možnosti po absolvování, atd. Studenti také mohou přijít navštívit VŠ UNYP a promluvit si se 
současnými studenty, profesory a poznat VŠ UNYP.  
VŠ UNYP  zvyšuje povědomí o svém působení také pořádáním MUN (Model United Nations) 
konferencí pro střední školy.   
6 Zaměstnanci  
VŠ UNYP disponuje interními předpisy pro hodnocení zaměstnanců a profesní přestávky 
nepředstavují překážku pracovníků v profesním či kariérním postupu. 
VŠ UNYP dbá na kvalitní pedagogické dovednosti svých vyučujících a v případě zjištění 
nedostatků je vyučujícím nabízena asistence, ať již ve formě koučování či příležitostných 
odborných seminářů. Někteří vyučující podílejících se na uvedených programech nejsou 
zahrnuti v tabulce č. 6.1, 6.3, 6.5, jelikož mají jiný pracovní poměr než uvádí metodika.         



7 Internacionalizace 
 VŠ UNYP se vyznačuje mezinárodním charakterem skladby svých studentů i učitelů. 
 VŠ UNYP spolupracuje s řadou zahraničních univerzit, jejichž studenti přijíždějí na jeden až 
dva semestry studovat na VŠ UNYP a naopak vysílá své studenty do zahraničí. Tato spolupráce 
je však na základě statusu VŠ UNYP jako soukromé školy, nikoliv jako poskytovatele 
zahraničního vzdělání a proto tabulka 7.2 nezaznamenává tuto mobilitu studentů. Vzhledem 
k paralelnímu typu studia a sdílením předmětů v rámci bakalářských programů, mají studenti 
daných programů možnost poznávat a spolupracovat se studenty i z jiných zahraničních škol.  
Naproti tomu v důsledku jednoročního trvání daných magisterských programů nedochází k 
vycestování studentů v rámci výměnných programů. Studenti ani nepřichází při výuce do styku 
se studenty jiných programů. S ostatními studenty se proto potkávají jen na mimovýukových 
akcích určených pro všechny. 
8 Tvůrčí činnost 
VŠ UNYP odměňuje své lektory za jejich vědecké publikace a prezentace a podporuje je ve 
výzkumu v jimi vyučovaných předmětech, při zapojení studentů do jejich výzkumu, je-li to 
možné.      
 Mezi hlavní způsoby, kterými VŠ UNYP poskytuje podporu pro výzkum a vědecké činnosti 
jsou:  
 Finanční podpora pro publikace instruktorů a jiné vědecké činnosti.  
 Výzkum a publikace v rámci smlouvy u instruktorů zaměstnaných na plný úvazek   
 Pořádání konferencí  
 Nabízením veřejných přednášek  
 VŠ UNYP se snaží spojit studenty s řadou veřejných přednášek hostujících lektorů, které VŠ 
UNYP sponzoruje v průběhu celého roku. Přestože jsou tyto přednášky veřejné a přitahují 
různorodé veřejné publikum, přednášky jsou často vázány na konkrétní kurz, jehož téma se 
silně překrývá s přednáškou. Podobně, konference pořádané VŠ UNYP jsou přímo propojeny 
se studijními programy a jednotlivými kurzy nabízenými na VŠ UNYP a studentská účast může 
být začleněna jako součást kurzu.  
  
Aplikační sféra se podílí na tvorbě uskutečňování studijních programů zejména pomocí 
odborníků z oboru, kteří vyučují předměty, hostují přednášky, a účastní se státních zkoušek. 
VŠ UNYP spolupracuje s řadou společností, které zaměstnávají studenty na stáže, buď jako 
součást jejich studijních požadavků, nebo jako součást jejich osobního rozvoje 
podporovaného VŠ UNYP. 
 
VŠ UNYP Business Advisory Board zahrnuje interní a externí poradce. Jedná dvakrát ročně s 
cílem posouzení pokroku a budoucího vývoje v rámci katedry obchodu a administrativy 
[School of Business]. Ačkoli rada pravidelně zkoumá všechny aspekty předpisů, postupů a 
funkcí oddělení, konkrétní důraz je kladen na celé spektrum kontroly kvality osnov katedry pro 
vysokoškolské a postgraduální vzdělávání a řízení těchto osnov. V roce 2018 měla rada tyto 
členy:  
Radek Lolek, výkonný ředitel oddělení lidských zdrojů v Komerční bance 
Daniel Lynch, výkonný ředitel, 3TS Capital Partners , v radě do podzimu 2018  
Andrea Ferancová Bartoňová, zakladatelka společnosti ESPIRA, v radě od podzimu 2018.  
Hadi Salavitabar, děkan, School of Business, State University of New York, New Paltz 
Colin Shea, ředitele Strategického and Podnikatelského rozvoje, Cetin  
Petr Stulc, místopředseda představenstva a ředitel pro produkty a trhy v ČEZ ESCO  



Blake Wittman, generalní ředitel společnosti GoodCall 
9 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 
VŠ UNYP klade velký důraz na kvalitu svých činností a průběžně zjišťuje, jak tuto kvalitu vnímají 
subjekty, kterých se týkají: veškerá vzdělávací činnost je předmětem evaluace ze strany 
studentů (jedenkrát za studijní období – semestr) a administrativní činnost předmětem 
hodnocení ze strany vyučujících (2x ročně). Veškeré průzkumy jsou prováděny anonymně a 
elektronicky s vysokou mírou návratnosti. Výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány a jsou 
zpětně brány v potaz při úpravě vnitřních pravidel, úprav nabízených předmětů a jejich 
obsazení vyučujícími, při rozhodování o investicích do materiálního zázemí VŠ UNYP apod. 
Po celý akademický rok je na VŠ UNYP přítomen zástupce zahraničního partnera (State 
University of New York, Empire State College), který dohlíží na průběh realizace programů. 
Dále jednou  za semestr  přijíždějí na pobočku VŠ UNYP mentoři daných bakalářských 
programů zahraničního partnera. Jednou ročně navštěvují pobočku vybraní zástupci vedení 
zahraničního partnera VŠ UNYP.        
 
Ze strany zahraničního partnera (University of Bolton) je VŠ UNYP dvakrát ročně předmětem 
inspekce dodržování standardů Quality Assurance Agency for Higher Education (UK). 
 
Ředitel magisterského programu a vedoucí katedry z La Salle University dohlíží nad učebními 
osnovami a personálním zajištěním programu.  Vyhodnocují též písemné a ústní zpětné 
vazby, které  získávají  od studentů ohledně kurzů a instruktorů.  
Vedoucí pracovníci La Salle University (vedoucí katedry, děkan pro umění a vědy, asistent 
předsedy strategických iniciativ) navštěvují každoročně VŠ UNYP, aby projednali kurikulum a 
program. 
 
Ze strany zahraničního partnera (University of Greenwich) je VŠ UNYP dvakrát ročně 
předmětem inspekce dodržování standardů Quality Assurance Agency for Higher Education 
(UK). 
10 Národní a mezinárodní excelence  
Skrze své akademické pracovníky je VŠ UNYP zapojen do mezinárodních sítí, zejména v oblasti 
Business Administration. Příkladem může být zapojení do sítě CEEMAN, mezinárodní asociace 
pro rozvoj managementu založené v roce 1993, jejíž výroční konferenci VŠ UNYP v roce 2018 
v Praze organizoval. 
11 Třetí role 
VŠ UNYP se v současné době systematicky nezabývá přenosem poznatků do praxe, a proto 
k němu dochází jen nahodile v rámci spolupráce se zaměstnavateli. 
V rámci regionu i celého státu si VŠ UNYP za 21 let své existence vybudoval přední postavení 
mezi poskytovateli českého i zahraničního vysokoškolského vzdělání v anglickém jazyce 
v uvedených oborech. 
 


