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VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE
JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA
Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní
vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií,
ekonomie a managementu. Soustředíme se na systematické vzdělávání odborníků
v akreditovaných oborech s cílem maximalizace konkurenční výhody pro jejich
budoucí uplatnění. Promyšlený vzdělávací systém řádně shrnuje a předává vyvážený
komplex znalostí složený ze standardů dobré odvětvové praxe, aplikované výzkumné
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činnosti, korporátního přístupu a partnerské spolupráce s oborovými leadery.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Jsme součástí skupiny Unicorn. Máme bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních
systémů. Od roku 1990 systematicky sbíráme, spravujeme a úspěšně využíváme znalosti z různých
oblastí businessu, technologií a řízení procesů. Rovněž od roku 1995 sledujeme úroveň znalostí
a schopností deseti tisíců studentů a absolventů vysokých škol, kteří procházeli jednotlivými
náborovými vlnami, aby mohli pracovat na projektech společnosti Unicorn.

Jednoznačně prokazatelnou charakteristikou absolventů ostatních vysokých škol je, že se učili
zejména tomu, co umí jejich vyučující, nikoli tomu, co je potřeba a co vyžaduje profil odvětvového
specialisty. V důsledku toho studenti získávají zejména nedostatečnou strukturu znalostí.
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Založili jsme vlastní vysokou školu Unicorn College s takovými studijními plány, které vychází
z potřeb trhu. Naši absolventi tak získávají vyváženou strukturu znalostí a dovedností, aby mohli
okamžitě vykonávat specializované role univerzálně požadované oborovými spotřebiteli, a navíc
s potřebným základem stanout do 10 let od úspěšného absolvování ve vyšším managementu
těchto podniků, či případně založit vlastní podnikatelské aktivity, kde vynikající znalost ICT
je klíčovou konkurenční výhodou.

Usilovně a systematicky pracujeme na tom, abychom se stali prestižní evropskou vysokou školou,
jejíž absolventi budou úspěšní lidé, kteří pracují ve významných oborových pozicích po celém
světě. Unicorn College – Svět Tě potřebuje!

CO NABÍZÍME

Naším cílem není mít tisíce studentů v ročníku, naopak se cílevědomě soustředíme na poskytování vysoce kvalitního vzdělání. Vychováváme tak odvětvové specialisty a řídící pracovníky
s komplexní a vyváženou strukturou znalostí, o které je a bude na trhu práce zájem.

Vychováváme řídící pracovníky a ICT specialisty pro business
Projekty společnosti Unicorn, která jich každoročně vyřeší stovky v celkové hodnotě přes
miliardu korun, poskytují velmi dobrý přehled o tom, jakými znalostmi a dovednostmi mají
disponovat špičkoví pracovníci řízení i ICT, aby byli přínosem pro business zákazníků.

Pro trh práce vychováváme absolventy, kteří jsou výborně připraveni jak na řízení rozsáhlých
softwarových projektů, tak i na jejich navrhování a realizaci. Mohou tak zastávat pozice ředitele
projektu, business nebo softwarového architekta, test architekta, team leadera, chief developera
nebo konzultanta v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vedle ICT specialistů
také připravujeme absolventy do nižšího a středního podnikového managementu s nadstandardní schopností využívat informační a komunikační technologie pro svou práci, ale hlavně
pro její zlepšování. Absolventi jsou rovněž výborně připraveni na navazující magisterská studia.

Nabízíme perspektivní a trhem žádané studijní obory
Zejména na základě zkušeností z projektů nasbíraných za více než 20 let, ale také na základě
dlouhodobých zkušeností z oblasti podnikového vzdělávání i působení našich pracovníků na
různých předních českých i zahraničních univerzitách jsme navrhli takové bakalářské studijní
obory, které splňují jak české, tak evropské standardy vysokoškolského studia, a navíc jsou
přesně tím vyváženým mixem znalostí a dovedností, po němž je na trhu dlouhodobě poptávka.
Vystudování Unicorn College je pro absolventy osobní konkurenční výhoda.

Naše vysokoškolské bakalářské studium realizujeme prostřednictvím tří studijních oborů:
■ ■ Obor Management ICT projektů vychovává odborníky schopné řídit rozsáhlé projekty
v informační společnosti.
■ ■ Cílem oboru Informační technologie je vychovávat odborníky schopné navrhovat, vytvářet
a provozovat informační systémy.
■ ■ Obor Ekonomika a management je zaměřen na výchovu manažerů nižšího a středního
managementu se schopností nadstandardně (na trhu neobvykle) využívat informační
technologie při výkonu své práce.

Předáváme studentům ucelenou sadu znalostí a dovedností
Dlouhodobě získávané zkušenosti v Unicornu jsou prostřednictvím přednášek, ale hlavně formou
praktických workshopů předávány studentům. Ti tak získávají jedinečnou příležitost seznámit se
s ověřenými postupy a v rámci přednášek diskutovat s odborníky z praxe. Studenty učíme vývoj
informačních systémů tak, aby výborně znali jeho proces, technologie a měli přehled o businessu.
Rovněž je seznamujeme s podobou možných klientů a rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti
práce v týmu. Nedílnou součástí je i výuka cizích jazyků, primárně anglického a ruského jazyka.

Absolventi Unicorn College jsou žádaným „zbožím“ na trhu práce
Naši absolventi nejen že získávají k vysokoškolskému diplomu absolventský prsten, ale především
díky nabytým znalostem a získaným zkušenostem nacházejí široké uplatnění na trhu práce v oboru,
který vystudovali. Přibližně třetina z nich začíná svoji kariéru v Unicornu, třetina si již v průběhu
svého studia nachází zaměstnání v různých společnostech. Třetina absolventů si během nebo po
ukončení studia zakládá své vlastní firmy. A to i díky našemu propracovanému programu podpory
začínajících podnikatelů. Rovněž všichni absolventi se zájmem o navazující magisterské studium bez
sebemenších problémů plní podmínky přijímacích řízení a úspěšně studují a samozřejmě se obvykle
řadí mezi nejlepší studenty v ročnících. Nemáme absolventy, kteří by opustili školu a neměli práci.

Ctíme a učíme korporátní přístup
K našim studentům přistupujeme více jako ke spolupracovníkům a od prvního dne studia je postupně
učíme korporátnímu přístupu. Ten se projevuje zejména v oblasti dodržování stanovených pravidel,
používání korporátních standardů při zpracování studentských prací nebo možnosti kdykoli, avšak
v rámci pravidel – tedy věcně, korektně a konstruktivně – vyjádřit své názory na fungování školy.
Na Unicorn College platí, že všechny důležité informace o fungování školy, a zejména o průběhu
studia všech studentů jsou trvale zaznamenány ve školním informačním systému.

Všechny informace dostupné z jednoho místa
Díky internetové službě Plus4U mohou naši studenti studovat kdykoli a odkudkoli. Student tak
nalezne k jednotlivým předmětům zpracované rozsáhlé studijní materiály, může odevzdat domácí
úkol, nalézt vyhodnocené všechny absolvované testy, podívat se na své studijní výsledky, zarezervovat si knihu v knihovně nebo se například přihlásit na zkoušku. Mimo jiné, všechny lekce,
zkoušky a další důležité události, kterých se má zúčastnit, má ve svém elektronickém diáři, který
je dostupný prostřednictvím Plus4U na internetu například i z mobilního telefonu.
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D A L Š Í V Ý H O D Y V Y S O K É Š K O LY

SPOLUPR ÁCE S PARTNERY
Zapojujeme obchodní partnery do výuky
Velice často jsou u nás přednášky vedeny zástupci našich obchodních partnerů, zejména z řad
finančních institucí nebo technologických společností. Není výjimkou je potkat i na zkouškách,
které jsou všechny veřejné a kde musí studenti obhájit svůj názor. Tímto mimo jiné studenti
získávají jedinečnou zkušenost s argumentací a prezentací svých názorů před často vysoce
postavenými, a především nezávislými manažery či specialisty.

Umíme efektivně řešit aplikované výzkumné projekty
Díky každoročnímu řešení stovek projektů v rámci Unicornu dokážeme efektivním a predikovatelným způsobem realizovat projekty z oblasti aplikovaného výzkumu. Máme zkušenosti
s řešením řady grantů, které jsou financovány zejména z korporátních zdrojů. Námi řešené
projekty jsou tak realizovány v předem stanovené kvalitě a kvantitě, v požadovaných termínech
a ve stanoveném rozpočtu.

Zajišťujeme podnikové vzdělávání Unicorn Top Gun Academy
V rámci stanovené dělby práce holdingu Unicorn jsme zodpovědní za komplexní vzdělávací
systém všech spolupracovníků holdingu – Unicorn Top Gun Academy. Podílíme se tak na
vzdělávání a výchově manažerů, business architektů, obchodníků, ICT specialistů a klíčových
podpůrných rolí. Ročně se průběžně programu účastní přes 800 lidí. Vzdělávací proces je
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řízen stejným informačním systémem jako výuka na Unicorn College a výukové materiály
jsou dle potřeb sdíleny.

Máme rozvinutou spolupráci s tuzemskými a zahraničními partnery
Dlouhodobě spolupracujeme s řadou významných tuzemských a zahraničních partnerů, díky
kterým dokážeme studentům zpřístupnit nejnovější poznatky a technologie. Umožňujeme
jim vycestovat do zahraniční a studovat na vybraných evropských univerzitách. Studenti také
mohou využít některou z mnoha pracovních nabídek, jež pro ně mají naši partneři připravené.

Unicorn College s.r.o.
www.unicorncollege.cz
info@unicorncollege.cz
Unicorn College je členem skupiny Unicorn, dynamické společnosti poskytující komplexní
služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.
Uvedené názvy, firmy, obchodní značky apod. jsou chráněnými značkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných oprávněných vlastníků. Grafická úprava: VIG Design s.r.o.
VGD140553. Foto Jiří Matula, Copyright © Unicorn College s.r.o., 2014.
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