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AKTUALIZACE VIZÍ A ASPIRACÍ PRO ROK 2019
Hlavním cílem, jemuž je s výhledem na rok 2019 podřízen Dlouhodobý záměr rozvoje
vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, o.p.s., je budování naší školy jako progresivní a prestižní vysokoškolské instituce
s důrazem na kvalitu vysokoškolské činnosti. Z tohoto hlediska budeme usilovat o
implementaci

osvědčených

evropských

přístupů

a

standardů

ve

vzdělávání

i

vědeckovýzkumné činnosti. V souladu s nosnými trendy ve vysokoškolském vzdělávání,
vědě a výzkumu budeme usilovat o další internacionalizaci oborů pěstovaných na naší škole s
cílem učinit z ní otevřené vysokoškolské pracoviště, které se úspěšně prosadí v širším
mezinárodním kontextu. Zvláštní pozornost proto bude věnována aktualizaci a inovaci
stávajících studijních programů a rozšíření a prohloubení naší tradiční orientace na
problematiku mezinárodních vztahů a diplomacie. Naší ústřední vizí je i nadále budovat jasně
profilovanou, moderní a otevřenou vysokou školu, která dokáže flexibilně a inovativně
rozvíjet vzdělávací a tvůrčí činnost i naplňovat požadavky spjaté s jejím společenským a
odborným působením. V ohnisku aktivit spjatých s rozvojem naší vysoké školy v roce 2019
bude implementace „Plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2019“
a změny souvisící s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
a následných prováděcích předpisů. Důraz bude kladen také na posílení zodpovědnosti za
naplňování hodnot uvedených v Preambuli Dlouhodobého záměru ve vztahu ke studentům,
akademické obci a celé společnosti. Strategické řízení školy se bude opírat o efektivní vnitřní
mechanismy zajišťování kvality, tvorbu a realizaci jasně profilovaných studijních programů,
průběžné zvyšování nároků na kvalitu pedagogických, vědeckých a tvůrčích výstupů a
podporu rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků.

PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2019
1. Aktivně a flexibilně reagovat na „Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast
vysokých škol pro rok 2019“ a změny souvisící s novelou zákona č. 111/1998 Sb.,
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o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, a následných prováděcích předpisů.
2. Důsledně uplatňovat a vyhodnocovat opatření systému kvality vzdělávací, tvůrčí a
s nimi souvisejících činností vyplývajících z novely zákona o vysokých školách.
3. Zabezpečit vznik nových perspektivních studijních programů v souladu s odborným
zaměřením školy a uplatnitelností absolventů na trhu práce.
4. Podporovat výzkum a vědecké konference v tematických oblastech spjatých
s problematikou mezinárodních vztahů, diplomacie a veřejné správy v návaznosti na
nově vznikající studijní programy orientované na mezinárodní ekonomiku
a management a komunikační média.
5. Prohlubovat a rozšiřovat tuzemskou i zahraniční spolupráci.
6. Zefektivnit dostupnost spolehlivých a srozumitelných informací pro studenty,
uchazeče o studium i širší veřejnost.
7. Navýšit a stabilizovat počet studentů s ohledem na proměnlivou populační strukturu
zájemců o studium.
8. Aktivně a soustavně podporovat rozvoj pedagogických kompetencí akademických
pracovníků a kvalitu jejich vědeckých a tvůrčích výstupů.
9. Posílit řízení lidských zdrojů s ohledem na rovnost mužů a žen.
10. Udržet, stabilizovat a posílit efektivní financování.
AKTUALIZACE PRIORITNÍHO CÍLE 1: ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
V rámci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 byly stanoveny základní principy
oblasti kvality, která je jeden z prioritních cílů školy. S výhledem pro rok 2019 je důležité
udržovat a zlepšovat vnitřní procesy a mechanizmy zajišťování kvality ve čtyřech hlavních
strategických cílech evaluace procesů pro řízení mezinárodních vztahů, vědecko-výzkumné
činnosti, vzdělávacího procesu a evaluace řídicích procesů. I v roce 2019 bude systém
zajišťování a vnitřního hodnocení kvality VŠMVVP směřovat k vytváření, optimalizaci a
naplnění základních principů v následujících prioritních oblastech:
a) Zodpovědnost v přístupu k výukovým, výzkumným i organizačním úkolům, která se
projevuje v přípravě, realizaci a rozvoji studijních programů, respektování profesních
a etických standardů nebo zajišťování akademických svobod.
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b) Zajištění relevance studijních programů, jež bude garantovat, že vyučované studijní
předměty, metody výuky, způsoby hodnocení, státní zkoušky a témata závěrečných
prací odpovídají profilu absolventa v konkrétním studijním programu.
c) Kompetence zaměstnanců, jejich vysoká odborná a organizační úroveň, která zaručuje
konkurenceschopnost a excelenci výsledku VŠMVVP.
d) Internacionalizace
Proto bude v roce 2019 prováděna analýza kvality a relevance kombinované a prezenční
formy studia realizovaného v akademickém roce 2018/2019. Za důležité považujeme
systematicky prosazovat princip kvality při akreditaci nových studijních programů, které
posílí a rozšíří vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie o další veřejnou,
ekonomickou, mediální a kulturní dimenzi. Ke zvýšení kvality edukativní a vědecké činnosti
průběžně přispívá také důsledná personální politika vyplývající především z potřeb procesu
akreditace, konkrétně průběžné rozšiřování členů pedagogického sboru s důrazem na jejich
další profesní růst.
Již v akademickém roce 2016/2017 byla zřízená Rada pro vnitřní hodnocení kvality za
účelem nastavení a řízení vnitřního hodnocení. Ta vytvořila Pravidla systému zajišťování
kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
VŠMVVP. Nastavený funkční systém kvality v zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností je operacionalizovaný do dílčích celků. To umožňuje, aby vnitřní
systém zajišťování kvality byl vymezený ve vnitřních předpisech a dalších dokumentech naší
vysoké školy, zejména v oblasti akreditací studijních programů, oblasti vzdělávaní, ve
vědecké činnosti, organizačním a personálním zajištění, vnitřním hodnocení kvality činnosti a
vnějším hodnocení kvality činnosti. Zajišťování kvality se z tohoto hlediska i nadále promítá
do následujících aktivit probíhajících v roce 2019:
1. Přípravy akreditace dalších stávajících i nových perspektivních studijních programů
integrujících problematiku veřejných vztahů, mezinárodní ekonomiky, managementu a
marketingové komunikace s důrazem na inovaci a kvalitu studijního portfolia a
zabezpečení vzdělávacího procesu.
2. Vzniku podpůrných činností nezbytných pro vytvoření kvalitního zázemí pro přípravu
studijních programů v cizím jazyce.
3. Podpoře výzkumů realizovaných v tematických oblastech spjatých s problematikou
mezinárodních vztahů, ekonomické diplomacie, veřejné správy v návaznosti na nově
vznikající studijní programy.
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4. Hodnocení kvality vědecké a tvořivé činnosti.
5. Zpracování výzkumů věnovaných uplatnění a spolupráci s absolventy a zpětné vazby
studentů hodnotících kvalitu výuky.
6. Tvorby a analýzy kvality nových studijních programů.
7. Kvalitního personálního zajištění nových studijních programů.
8. Podpory rozvoje kompetencí a odborných dovedností pedagogických pracovníků.
9. Řízení lidských zdrojů s ohledem na rovnost žen a mužů.
10. Zvyšování kvality mezilidských vztahů prostřednictvím implementace opatření proti
sexuálnímu obtěžování.
Hlavním cílem pro rok 2019 je nadále uplatňovat standardy kvality ve všech stanovených
činnostech, včetně zpracování dílčích analýz a hodnocení, konzultací a podpory v procesech
zabezpečování záměru kvality, včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti,
dovednosti a kompetence absolventů studijních programů.
AKTUALIZACE PRIORITNÍHO CÍLE 2: DIVERZITA A DOSTUPNOST
Prioritním cílem 2, s výhledem pro rok 2019, bude poskytovat široký a diverzifikovaný
přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Vzdělávací nabídka VŠMVVP bude reflektovat potřeby,
zájmy a možnosti široké populace studentů, včetně výjimečně nadaných. Diverzifikované
vzdělávání se bude opírat o princip „rovných příležitostí“ pro všechny studenty bez ohledu na
jejich sociální a ekonomické zázemí, věk, národnost, předchozí vzdělávací či profesní
zkušenost nebo zvláštní potřeby způsobené zdravotními či jinými obtížemi. Zvýšená
pozornost bude v roce 2019 věnována kultuře studentského a akademického života. Vedle
poskytnutí kvalitního vzdělání je důležité zajistit spravedlivý přístup, otevřené a tvůrčí
prostředí, v němž je rozvíjena identifikace studentů a členů akademické obce s edukativními
a výzkumnými záměry VŠMVVP. V návaznosti na studentskou vědeckou odbornou činnost
byla již v roce 2018 zavedena prestižní cena VŠMVVP, která je dokladem zvyšování
identifikace i motivace s vysokou školou. Nelze také opomenout vyhledání a rozvíjení
jazykové kompetence studentů. Proto bude i v roce 2019 zajištěna výuka orientálních jazyků
(čínština, arabština). Diverzifikované vzdělávání doprovází i snaha vytvářet a zdokonalovat
komfortní zázemí pro výuku, práci kateder i administrativních oddělení. Již v roce 2018
přesunula bratislavská pobočka VŠMVVP své pracoviště do nových moderně vybavených
prostor vybavených špičkovou edukativní technikou.
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V roce 2019 bude v souladu

s potřebami studentů a pedagogů postupně modernizováno také výukové prostředí pražské
VŠMVVP. Zvláštní pozornost bude věnována také poskytování poradenské služby, která
bude dostupná jak studentům a zájemcům o studium, tak zaměstnancům školy. Tato
poradenská služba bude orientována na snižování studijní neúspěšnosti a zlepšování
uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V roce 2019 bude také pokračovat identifikace a
analýza problematických forem neúspěšného ukončování studia a vytváření systému opatření,
která umožní jejich snižování. V neposlední řadě bude škola v roce 2019 usilovat o
vyhledávání a rozvíjení specifického individuálního nadání studentů a rozvíjení aktivit
cílených na posílení atraktivity studijních programů.
AKTUALIZACE PRIORITNÍHO CÍLE 3: INTERNACIONALIZACE
Prioritním cílem 3, s výhledem pro rok 2019, bude vtisknout výuce i vědecké a tvůrčí činnosti
VŠMVVP mezinárodní charakter. Zvýšená pozornost bude věnována plné integraci
zahraničních studentů a hostujících pedagogů (vyučujících) do života akademické obce
a nárůstu intenzivních mezinárodních kontaktů v tvůrčích činnostech. Důraz bude kladen také
na vstup a uplatnění v rámci mezinárodní spolupráce, a to na úrovni studentů i akademických
pracovníků a jejich týmů. Na úrovni studentů se jedná o důraz kladený na zahraniční studium
v rámci programu Erasmus+. Na úrovni akademických pracovníků a jejich týmů pak o jejich
účast v evropských i světových grantových a publikačních projektech. Za účelem mezinárodní
spolupráce budou realizovány konference, semináře a workshopy, kde bude příležitost
výměny a předávání poznatků a navazování i prohlubování tuzemské i zahraniční spolupráce.
Škola programově naváže na vysoce kreditní cyklus mezinárodních konferencí věnovaných
geopolitice středoevropského prostoru, které tradičně zaštiťují přední politické osobnosti
české i evropské diplomacie. Internacionalizace se promítne také do vytváření nových
studijních oborů. To umožní integrovat zahraniční členy akademické obce do života školy a
vytvářet studijní plány, které otevřou studentům školy prostor k účasti na jedno- nebo
dvousemestrálních mobilit programu. V roce 2019 bude také programově rozvíjena
spolupráce se zahraničními vzdělávacími a výzkumnými institucemi, jež jsou zaměřeny na
problematiku aktuálních etnických a migračních procesů. Internacionalizace zahrnuje také
zvyšování jazykové kompetence studentů na základě výuky zahraničních akademiků na
VŠMVVP. Zásadní důraz na internacionalizaci klade nový management školy, který vytyčil
jako důležitý cíl zahraničních aktivit pro rok 2019 spolupráci s vědci a pedagogy zemí EU.
Internacionalizace bude v roce 2019 posílena také prostřednictvím vzdělávacích a vědeckých
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projektů, které umožní realizovat rámcové smlouvy (memoranda) uzavřené s Ministerstvem
zahraničí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Diplomatickou Akademií MZV ČR.
Nový prostor pro rozvíjení internacionalizace v roce 2019 také umožní Dohoda o spolupráci s
Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici a společný grantový projekt realizovaný ve
spolupráci s Univerzitou Jana Amose Komenského v Bratislavě. K reprezentativním akcím,
které přispějí k internacionalizaci, budou v roce 2019 patřit konference a kulaté stoly
realizované ve spolupráci s Evropským domem. K internacionalizaci v roce 2019 přispěje
neformální spolupráce VŠMVVP s velvyslanci ČR a SR. V neposlední řadě se VŠMVVP
bude ve stále větší míře aktivně zapojovat do činnosti mezinárodních organizací, jichž je
Česká republika členem, zejména v rámci Boloňského procesu. Za další aktivity směřující
k posílení

internacionalizace

v roce

2019

lze

označit:

1. Rozšíření portfolia partnerských vysokých škol v rámci mobilit studentů a zaměstnanců;
2. Podání zahraničních vědeckých projektů v rámci spolupráce s partnerskými vysokými
školami a vědeckými institucemi;
3. Zapojení VŠMVVP do mezinárodních univerzitních organizací.
AKTUALIZACE PRIORITNÍHO CÍLE 4: RELEVANCE
Prioritním cílem 4, s výhledem pro rok 2019, bude postihnout a analyzovat nosné aktuální
vývojové trendy ve společnosti, vědě a výzkumu a využívání získaných poznatků v těsném
a oboustranně otevřeném kontaktu s partnery na lokální, národní i mezinárodní úrovni,
s absolventy, zaměstnavateli, vědeckými a akademickými institucemi i s neziskovým
sektorem a veřejnou správou. Z tohoto hlediska považujeme také za důležité zahájit v roce
2019 jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního
zabezpečení. Jeho cílem bude zvážit možnosti využití dat z oblasti sociálního zabezpečení pro
účely monitoringu uplatnění absolventů vysokých škol. Relevanci považujeme za kritérium,
které je pro další úspěšný vývoj VŠMVVP nezastupitelné, neboť svým charakterem umožňuje
propojení a zpětnou vazbu mezi vysokou školou, odbornou praxí, společenskou praxí,
stážemi, střední školou a širokou veřejností jak v tuzemském prostředí, tak v zahraničí.
Významnou roli při uplatnění principu relevance pravděpodobně ve stále větší míře sehraje
uplatnění moderních digitálních technologií ve výuce. Proto budeme v roce 2019 věnovat této
oblasti zvýšenou pozornost. Současně budeme průběžně reflektovat a analyzovat potřeby
školy primárně vázané na oblast vzdělávaní, vědy a výzkumu a tvůrčí činnost. V roce 2019 se
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v rámci PR aktivit soustředíme na posílení povědomí veřejnosti o VŠMVVP jako pozitivní,
prestižní a profesionální vzdělávací instituce. Vedle propagace nových připravovaných
studijních oborů zde nezanedbatelnou roli bude sehrávat program celoživotního vzdělávání a
skutečnost, že součástí VŠMVVP je střední škola orientovaná na problematiku mezinárodních
a veřejných vztahů. V roce 2019 budeme i nadále rozšiřovat prostor k otevřenému kontaktu se
studenty, s absolventy, s partnery na národní a mezinárodní bázi, vědeckými a akademickými
institucemi i veřejnou správou. Mezi priority v oblasti relevance v roce 2019 bude patřit:
1. Posílení studijních programů založených na interdisciplinárním přístupu.
2. Podpora inovativní studentské a akademické aktivity.
3. Zvýšení spolupráce v oblasti řešení lokálních problémů (ve spolupráci s městskou
částí Praha 5).
AKTUALIZACE PRIORITNÍHO CÍLE 5: KVALITNÍ A RELEVANTNÍ VÝZKUM,
VÝVOJ A INOVACE
Prioritním cílem 5, s výhledem pro rok 2019, bude další rozvoj vědecko-výzkumné činnosti
realizované na VŠMVVP s přihlédnutím k mezinárodnímu kontextu. Důraz proto bude kladen
na dosažení výsledků, které budou mezinárodně relevantní s možností jejich přenosu do
aplikační sféry. Výzkumná činnost realizovaná v roce 2019 bude dbát jak na kvalitu
a relevanci jejích výsledků, tak i její řízení a na naplňování priority internacionalizace. Bude
zajištěna efektivita využití výzkumných kapacit a kontinuita vědeckých výstupů, jako jsou
odborné studie, monografie, učebnice a další studijní materiály. Výzkum bude probíhat
v návaznosti na stávající studijní obory i nově vznikající studijní programy. Cílem VŠMVVP
pro rok 2019 je posílit spolupráci s tuzemskými i zahraničními vzdělávacími institucemi,
rozšířit tým výzkumných pracovníků a podporovat kvalifikační růst akademických
pracovníků. Výsledky výzkumných projektů budou uplatňovány na úrovni jak vědeckých
výstupů, tak ve výuce na všech stupních vysokoškolského studia. Zvláštní pozornost bude
věnována podpoře excelentních výzkumů, které dosáhnou mezinárodně konkurenceschopné
úrovně v aktuální oblasti mezinárodních vztahů. Zvláštní pozornost bude věnována budování
a integraci stávající výzkumné infrastruktury školy do širší mezinárodní sítě výzkumných
institucí. Posílena bude také spolupráce s vnějšími partnery, kapacita pro komercionalizaci
získaných poznatků v oblasti mezinárodních a veřejných vztahů a aktivity v oblasti
aplikovaného výzkumu. Škola bude při realizaci svých výzkumných činností důsledně
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respektovat cíle národních a mezinárodních politik v oblasti výzkumu. Proto bude
spolupracovat s vysokými školami na realizaci dílčích cílů a opatření „Akčního plánu
mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizaci prostředí výzkumu
a vývoje v ČR na léta 2017 až 2020. VŠMVVP bude také usilovat o spolupráci s jinými
vysokými školami na realizaci dílčích cílů a opatření „Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů
pro výzkum a vývoj a genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji v ČR“. V roce 2019 vedení
školy považuje nadále za prioritu v oblasti vědy a výzkumu podporu profesního růstu
interních akademických pracovníků. Ve snaze prohloubit aktivity v oblasti vědy a výzkumu
motivujeme kromě jiného akademické pracovníky k publikování v impaktovaných nebo
recenzovaných

časopisech,

kolektivních

a

autorských

monografiích.

V souladu

s dlouhodobým záměrem 2016-2020 bude hrát stále významnější roli na VŠMVV Praha
založený odborný časopis pro diplomacii a společenské vědy. V oblasti prioritního cíle 4 jsme
uvedli

prohlubování

spolupráce

s veřejnými

výzkumnými

institucemi,

s komerční

i neziskovou sférou, vysokými školami a dalšími výzkumně orientovanými subjekty, což pro
nás představuje platformu organizace a realizace konferencí zaměřených na ekonomickou
diplomacii, problematiku EU, kulturní ekologii, veřejnou správu, e-Government nebo Public
Relations v muzejnictví. Z hlediska tvůrčí a odborné činnosti studentů je důležité, že se
úspěšně rozvíjí studentská vědecká soutěž Excelentní diplomat zaměřená na podporu tvůrčí
činnosti studentů s propojením na koncepci jejich studia a profilace absolventa. Odborný
projekt se osvědčil a v roce 2019 již bude realizován na mezinárodní úrovni. Žádosti o granty
v roce 2018 bude koordinovat a podávat nově zřízené projektové oddělení a komise pro
interní granty.
AKTUALIZACE PRIORITNÍHO CÍLE 6: ROZHODOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA
DATECH

Prioritním cílem 6, s výhledem pro rok 2019, bude sledování hodnotících mechanismů při
zkvalitňování procesů zpětné vazby ve vztahu k vyhledání příčin studijní neúspěšnosti a
spokojenosti studentů s fungováním VŠMVVP. Průběžně budou sledována data v oblastech
vzdělávání, vědy a výzkumu, dále pak v oblastech, jež se vztahují k akademickým
pracovníkům, formám financování nebo mzdovým nákladům. VŠMVVP bude i nadále
monitorovat postavení školy na edukačním trhu v českém i evropském prostoru. V roce 2019
bude pokračovat i šetření zaměřené na uplatnění absolventů VŠMVVP v praxi. Hlavním
cílem pro rok 2019 je rozšířit a propojit dostupné zdroje empirických dat a již existujících
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databází nezbytných pro efektivní zajištění pedagogické a tvůrčí činnosti VŠMVVP.
Pracovníci školy zajišťující sběr a analýzu dat budou pravidelně školeni. Sběry a
vyhodnocování dat budou probíhat v koordinaci s Ministerstvem a dalšími vzdělávacími
institucemi, s nimiž VŠMVVP dlouhodobě spolupracuje. Datové zdroje budou průběžně
doplňovány v souladu s cíli a prioritami vzdělávací a tvůrčí činnosti školy. Zvláštní
pozornost bude věnována vytváření databází umožňujících naplňovat „třetí roli“ školy,
konkrétně přispět k šíření akademických a vědeckých poznatků a hodnot ve společnosti.

AKTUALIZACE PRIORITNÍHO CÍLE 7: EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ
Prioritním cílem 7, s výhledem pro rok 2019, bude dlouhodobé udržení a stabilizace
finančního rozpočtu. VŠMVVP i nadále udrží trend maximálního využití všech dostupných

zdrojů příjmové stránky rozpočtu. Na základě vzniku a podpory vědecko-výzkumné činnosti
škola očekává navýšení příjmu prostřednictvím grantových projektů. Inovované PR aktivity
školy a prohloubení spolupráce se středními školami by se měly promítnout do zvýšení
povědomí o vzdělávacích a výzkumných aktivitách VŠMVVP a následnému zvýšení počtu
přihlášených studentů. Internacionalizace školy a efektivní získávání finančních prostředků
bude doprovázeno jejím zapojováním do mezinárodních projektů výzkumů financovaných
prostřednictvím rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 a dalších
zdrojů finanční podpory. Posilována bude také spolupráce s průmyslovými partnery a orgány
veřejné správy s cílem zvýšit relevanci výzkumu pro potřeby aplikační sféry. Podporována
bude kreativita a podnikavost studentů a přenos jejich znalostí do aplikované a komerční
sféry. Škola se bude snažit získat finanční prostředky také zapojením do programů
aplikovaného výzkumu podporovaných z veřejných prostředků (konkrétně MPO, MKČR) i
soukromých zdrojů. V neposlední řadě bude škola rozvíjet cíle národních a mezinárodních
politik v oblasti výzkumu a rozvíjet spolupráci s vnějšími partnery na úrovni územně
samosprávných celků za účelem zvyšování relevance výzkumu pro potřeby aplikační sféry
v oblasti veřejné správy. K efektivnímu financování VŠMVVP přispěl v roce 2017 vstup
kapitálu ze strany nového spolumajitele a sponzora školy, který je v roce 2019 připraven
budovat školu po vzoru západních univerzit jako prestižní vysokoškolské pracoviště
disponující kvalitními pedagogy, stabilizovanou materiální základnou, kvalitním výzkumem
a nově akreditovanými studijními programy orientovanými na mezinárodní vztahy a
diplomacii, ekonomiku a management, marketingovou komunikaci a public relations.
10

