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Unicorn College se mění na Unicorn University a jako první vysoká škola bude zcela 

online 

Praha, 1. června 2020 – Soukromá vysoká škola s novým názvem Unicorn University nabízí vysokoškolské 
vzdělávání zaměřené na informační technologie, datovou analýzu a business. Škola, která 13 let od svého 
založení nesla název Unicorn College, tak mj. reaguje na rozšíření možností studia o magisterské programy (od 
akademického roku 2019/2020). Současně se jedná o první vysokou školu v České republice, která 
se připravuje na online výuku svých studentů v tzv. plně distanční formě studia. 
 
"Na plně distanční formu studia jsme plně připraveni již nyní. Uzavření vzdělávacích institucí z důvodu pandemie 
koronaviru nám dalo možnost si to potvrdit i v praxi. V nadcházejícím akademickém roce počítáme s tím, že 
výuka bude probíhat v prezenční a kombinované formě jako dosud, kdy e-learning a online výuka jsou sice 
významným, ovšem pouze doplňkovým kanálem. Pokud proces akreditace distančního studia proběhne podle 
předpokladů, staneme se první vysokou školou v České republice, kterou bude možné vystudovat kompletně 
online. K tomu by mělo dojít nejpozději od příštího akademického roku, tedy od září 2021,“ říká Ing. Marek 
Beránek, Ph.D, výkonný ředitel Unicorn University." 
 
Zájem o studijní programy Unicorn University, zaměřené na informační technologie, datovou analýzu a 
business dlouhodobě roste. V aktuálním akademickém roce studuje ve dvou bakalářských a dvou 
magisterských programech celkem 444 studentů z 18 zemí. Zájemcům o studium jsou k dispozici bakalářské 
programy Softwarový vývoj nebo Business management, navazující magisterské programy Softwarové 
inženýrství a big data, nebo ekonomicky orientovaný Aplikovaná ekonomie a analýza dat. 

Dva tituly najednou 

"Doplňující možností pro ty, kteří chtějí získat dva tituly najednou, je Double Degree program realizovaný ve 
spolupráci s University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, která je jednou z největších vzdělávacích 
institucí v německém Bavorsku. Studenti programu nastoupí ke studiu prvního ročníku na jedné z partnerských 
vysokých škol, tedy buď u nás v Praze, nebo v Bavorsku. V dalším ročníku potom studují na partnerské vysoké 
škole a ve třetím ročníku se vrací zpátky. Oba tituly, které v případě řádného dokončení studia obou vysokých 
škol získají, jsou mezinárodně uznávány,“ říká prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D., rektor Unicorn University.   

Studenti Unicorn University v průběhu studia absolvují několikaměsíční praxi, při které se podílejí na reálných 
projektech. Propojují tak nabyté teoretické znalosti se skutečnými potřebami firem a institucí, mezi které patří 
např. Microsoft, KPMG, ČSÚ, Raiffeisen Bank a samozřejmě také mateřská společnost Unicorn, přední evropský 
poskytovatel informačních systémů a řešení. Studenti se mohou zapojit i do mezinárodních projektů Unicorn 
University, např. do tvorby softwaru pro CERN nebo Lawrence Berkeley National Laboratory. 

Vlastní nakladatelství a Unicorn Top Gun Academy 

Pod Unicorn University působí nakladatelství Unicorn Publishing, které se zaměřuje na online vzdělávání, 
především na tvorbu online kurzů a knih. Cílem je poskytovat jednoduchý přístup ke vzdělání a umožnit lidem 
studovat odkudkoli a kdykoli.  
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Zároveň vysoká škola provozuje Unicorn Top Gun Academy – dlouhodobý komplexní vzdělávací systém pro 
všechny spolupracovníky mateřské společnosti Unicorn, včetně ověřování znalostí, které zajišťuje dlouhodobou 
standardizaci know-how spolupracovníků. 

Dny otevřených dveří na Unicorn University 

Zájemci o studium mají mj. k dispozici hned tři možnosti, kdy mohou Unicorn University poznat. Dny otevřených 
dveří proběhnou online vždy ve čtvrtek v termínech 11. června, 13. srpna a 3. září 2020. Kompletní informace o 
možnostech studia i škole samotné jsou k dispozici na webových stránkách Unicorn University: 
www.unicornuniversity.net 

O Unicorn University 

Unicorn University je soukromá vysoká škola, která vychovává ty nejlepší odborníky v oblasti informačních 
technologií, datové analýzy a businessu. 

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:  

Marek Beránek      Lucie Peřinová 

Výkonný ředitel Unicorn University   Senior Account Manager | Move up, s.r.o  

marek.beranek@unicornuniversity.net    lucie.perinova@moveup.cz  

tel.: +420 721 510 064     tel.: +420 777 728 090 
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