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Principy rovnosti a začleňování 

Princip rovnosti a začlenění 

LIGS University se řídí podle hypotézy, že na to, aby byli studenti skutečně připraveni na život a práci v 

čím dál více rozmanitější společnosti, musí vysokoškolské instituce (v rámci ústavních a právních 

parametrů) ztělesňovat/přijímat rozmanitost a rovnost, zavazovat se ke zlepšování akademického 

vzdělávání pro všechny studenty, vytvářet inkluzivní univerzitní prostředí a “produkovat” kulturně 

kvalifikované absolventy. 

Hlavní zásady: 

Vize a hlavní principy se zaměřují na potřeby a podporu úspěchu všech členů komunity LIGS University 

prosazováním inkluzivního prostředí rovnosti. 

Následující principy formují priority na základě, kterých rozhodujeme a podporování rozmanitosti, rovnosti 

a inkluze: 

● Chápání rozmanitosti jako důležité složky vzdělávacího a ekonomického rozvoje. 

● Naplňování dlouhodobého závazku podporovat studium a úspěchy studentů, kteří možnost 

vysokoškolského studia neměli. 

● Výzva stereotypů a podpora informovanosti a inkluze. 

● Podpora angažovanosti komunity, občanské zodpovědnosti a služeb, které napomáhají zájmům 

globálního a rozmanitého univerzitního společenství. 

● Podporovat celou studentskou komunitu, bez ohledu na bydliště nebo prostředí ze kterého 

studenti pocházejí. 

● Výchova, vzdělávání a školení studentů se schopností efektivně komunikovat s lidmi z různých 

kultur (tj. kulturní kompetence). 

● Příprava různorodých, kulturně kompetentních a vysoce vzdělaných absolventů na soutěž v 

globální ekonomice. 

 

Oblasti zaměření: 3 hlavní oblasti: 

1) Příležitost = nábor a zápis různých studentů 

2) Úspěch = úspěšnost studentů 

3) Efekt = cíle 
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Strategie 

LIGS University si určila strategie zaměřené na zvýšení úspěchu svých studentů napříč všemi 

populacemi. Strategie zahrnují: 

Úspěšné postupy. 

● Individuální akademické poradenství. 

● Mentorské programy. 

● Upozorňování pro aktivitu studentů. 

● Náborové a propagační procesy, které podporují mezinárodní složení členů univerzity. 

● Závazek k neustálému zlepšování kulturní kompetence. 

LIGS University se zavazuje ke ztotožňování se a implementaci strategií, které budou podporovat rovnost 

a inkluzi a důsledně monitorovat prostředí komunity, aby případné problémy týkající se rovnosti či inkluze 

vyřešila. Tyto strategie zahrnují: 

● Možnost podání stížnosti, díky čemuž mohou všichni členové komunity řešit problémy rovnosti a 

inkluze včas a spravedlivě. 

● Plány na přijímání a rozvoj zaměstnanců tak, aby byli rovnost a inkluze podporovány. 

● Příležitosti pro studenty a zaměstnance účastnit se v mimoškolních aktivitách na inkluzivní a 

rovnocenné bázi. 

 


