Vědeckovýzkumná
a vzdělávací pracoviště
se představují
POLYTECHNIKA NA VYSOČINĚ
Zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. června 2004
vznikla nová veřejná vysoká škola – Vysoká škola
polytechnická Jihlava (VŠPJ). Tím se završila jedna
etapa dlouhodobého procesu, na jehož konci vzniká
veřejná vysoká škola neuniverzitního typu.

2/ areál vyšší odborné školy (majetek kraje Vysočina)
bude převeden bezplatně na vysokou školu,

Na počátku tohoto procesu byl vznik Sdružení škol
vyššího studia (SŠVS), které v roce 1992 založily první
vyšší odborné školy (VOŠ). Stanovy Sdružení si od
svého počátku postavily nelehký cíl – vytvořit neuniverzitní vysokoškolský sektor v České republice.

4/ první akreditace bakalářských studijních programů budou vycházet z oborů vyšší odborné školy
(Finance a řízení, Počítačové systémy, Cestovní
ruch),

3/ vyšší odborná škola bude postupně utlumována
a zanikne v průběhu 3–4 let po vzniku VŠPJ,

5/ cílová kapacita VŠPJ bude cca 2500 studentů v roce
2010,

Na základě jedné z těchto škol – Vyšší odborné
školy v Jihlavě – veřejná vysoká škola v Jihlavě také
vznikla. Za zmínku jistě stojí, že oﬁciálně odstartovaný
proces vzniku veřejných vysokých škol na bázi VOŠ
zatím uspěl pouze v Jihlavě, ačkoliv na startovní čáře
bylo v roce 1999 sedm vyšších škol.

6/ VŠPJ získá další rozvojové prostory a pozemky od
kraje Vysočina.
Z výše uvedených bodů jsou v současnosti – srpen
2005 – úspěšně splněny body 1, 2, 6, částečně body
3 a 4.

Důvody vzniku veřejné vysoké školy neuniverzitního typu právě v Jihlavě vysvětluje místní situace.
V roce 2000 existuje v Jihlavě největší VOŠ v republice, nově vzniklý kraj Vysočina nemá na svém území
žádnou vysokou školu (soukromá vysoká škola vzniká
v Třebíči v roce 2003), magistrát města Jihlavy i vedení nového kraje podporují vznik veřejné vysoké
školy neuniverzitního typu mimo jiné i proto, že kraj
Vysočina má nejméně vysokoškolsky vzdělaných lidí
z celé republiky.

Výuka prvního bakalářského studijního programu
Ekonomika a management byla zahájena v únoru 2005
v oboru Finance a řízení. Studium zahájilo 246 posluchačů. Obor Cestovní ruch programu Ekonomika
a management zahájí výuku v září 2005. Současně
začnou výuku v prvním ročníku další studenti oboru
Finance a řízení. Na základě přijímacího řízení předpokládáme, že v září 2005 bude mít VŠPJ okolo 700
posluchačů ve dvou studijních oborech.

Projekt vzniku VŠPJ od samého počátku předpokládal, že:

VŠPJ se jako veřejná vysoká škola neuniverzitního typu zaměřuje výhradně na bakalářské studijní
programy. Tyto programy jsou profesně zaměřené,

1/ vysoká škola vznikne na základě VOŠ Jihlava,
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důraz je kladen na praktické schopnosti a dovednosti
s nezbytným teoretickým základem.

škol. Spolupráce s fakultami je důležitá i z hlediska
personálního zabezpečení výuky, protože někteří pedagogové VŠPJ jsou doktorandy na těchto fakultách.

Významnou roli hraje výuka cizích jazyků a jejich
uplatnění ve výuce i při studijní praxi.

Kontaktní adresa:

Jako regionální vysoká škola VŠPJ úzce spolupracuje se zaměstnavateli v regionu. Spolupráce probíhá
především v oblasti studijní praxe, přípravy nových
studijních programů a oborů a aplikovaného výzkumu
a vývoje dle požadavků ﬁrem.

PaedDr. Ladislav Jirků
pověřený funkcí rektora
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
Tel.: 567 141 101
Fax: 567 300 727
E-mail: jirku@vspji.cz

Studijní programy a obory jsou připravovány a realizovány ve spolupráci s fakultami dalších vysokých

Budova VŠP Jihlava
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