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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA A KARLOVARSKÝ KRAJ UZAVŘELY  
SMLOUVU O PARTNERSTVÍ 

 
Plzeň, 2. 6. 2014 – Rektorka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová a hejtman 
Karlovarského kraje Josef Novotný podepsali v pondělí 2. června v Sokolově smlouvu  
o partnerství, která akcentuje zájem obou stran na získávání a udržení talentovaných 
studentů v Karlovarském kraji a využití odborných kapacit ZČU pro jeho rozvoj. 
 
„Západočeská univerzita je univerzitou euroregionu, její působnost se tedy neomezuje pouze 

na Plzeňský kraj, ale má daleko větší dosah. Podpis smlouvy o partnerství tuto skutečnost 

stvrzuje a pomůže vytvářet podmínky k dalšímu rozvoji univerzity i znalostního potenciálu 

Karlovarského kraje,“ uvedla rektorka ZČU Ilona Mauritzová. 
 
„Náš kraj potřebuje vysokoškolsky vzdělané odborníky. Jsem rád, že se nám podařilo docílit 

toho, že uchazeči o vysokoškolské studium, především v technických oborech, nebudou muset 

jezdit mimo region. Doufám, že středoškolští studenti pochopí příležitost získat vzdělání  

v oblasti, která je žádaná zaměstnavateli a má budoucnost,“ doplnil hejtman Karlovarského 
kraje Josef Novotný.  
 
K naplnění společného cíle se obě strany zavázaly podporovat účast nejlepších studentů 
v národních i mezinárodních soutěžích a také užší provázanost výuky studentů ZČU 
s potřebami Karlovarského kraje. Společně rovněž vyhlásí krajskou cenu za významný přínos 
ve výzkumu a vývoji mladým vědcům a budou usilovat o zkvalitnění podmínek pro život 
studentů a následné uplatnění absolventů ZČU v Karlovarském kraji. Západočeská univerzita 
je díky své heterogennosti připravena vyslat do Karlovarského kraje odborníky z různých 
oborů pro zvyšování kvalifikace či zajištění dalšího vzdělávání jeho pracovníků. Obě strany 
také chtějí spolupracovat v oblasti popularizace technických a přírodovědných oborů. 
 
Kromě smlouvy o partnerství byla dnes v Sokolově podepsána rovněž smlouva o spolupráci, 
která upravuje podmínky zajištění výuky budoucích bakalářů na Integrované střední škole 
technické a ekonomické Sokolov. Fakulta strojní ZČU zde od dalšího akademického roku 
otevře konzultační středisko, v němž bude probíhat výuka kombinovaného studia 
bakalářského studijního programu Strojní inženýrství. 
 


