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Zpráva je pravidelnou hodnotící zprávou podle článku 23 odst. 1 písm. d) Pravidel 

systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE. 

Zprávu schválila Rada pro vnitřní hodnocení VŠE dne 1. června 2021. 
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Hlavní závěry: 

Podpora studentů a péče o studenty je jednou z hlavních priorit Vysoké školy ekonomické v Praze. Na VŠE je možné 
vytipovat tři formy péče o studenty.  

(1) Základní podpora spočívá ve vytváření zázemí pro úspěšné studium. Její nedílnou součástí jsou informační služby,
způsob organizace studia, rozvoj Integrovaného informačního a studijního systému, poskytování široké nabídky
stravovacích a ubytovacích služeb, moderních knihovnických služeb a také rozvoj tělesné výchovy a sportu, který je
nedílnou součástí zdravého životního stylu.
(2) Specializovaná podpora studentů spočívá zejména v psychologickém poradentství, kariérovém poradentství
a podpoře studentů se speciálními potřebami.
(3) Spolkový život studentů má velký význam pro rozvoj samostatnosti, kreativity i osobnostní růst studentů VŠE. Je
významným faktorem, který posiluje pocit sounáležitosti s VŠE i budoucí konkurenceschopnost studentů na trhu
práce.

Navržená opatření: 

Při zvyšující se konkurenci na českém i mezinárodním trhu ekonomického a manažerského vzdělávání je jedním z faktorů, 
podle kterého si uchazeči o studium volí vysokou školu, podpora studentů a péče o ně. Tento faktor je významný i při 
přechodu z bakalářského na navazující magisterský stupeň studia. Proto musí VŠE i nadále: 

• Podporovat informační služby pro uchazeče o studium i studenty českých i cizojazyčných studijních programů,
včetně rozvoje Integrovaného informačního a studijního systému.

• Podporovat z prostředků Stipendijního fondu nadané studenty, studijní pobyty studentů VŠE v zahraničí
a pokračovat v podpoře sportovních, kulturních a odborných aktivit studentů, kteří reprezentují VŠE.

• Podporovat sociálně znevýhodněné studenty a studenty se specifickými potřebami přiznáváním sociálních
a mimořádných stipendií.

• Podporovat odborné, kulturní a sportovní aktivity studentských organizací a spolků na VŠE z Grantu rektora
a České spořitelny a podporovat organizaci společenských akcí, které umožňují setkávání studentů a posilují pocit
sounáležitosti k VŠE.

• Zvyšovat kvalitu stravovacích a ubytovacích služeb. Dokončit rekonstrukci kolejí Jarov, udržet standard na
kolejích na Jižním městě a na Rooseveltově koleji.

• Poskytovat kvalitní poradenské služby studentům, které usnadní jejich vstup do profesního života.

• Podporovat rozvoj Centra informačních a knihovnických služeb na VŠE. Doplňovat a rozšiřovat knižní fondy,
fondy periodik i nabídku elektronických informačních zdrojů.




