
 

INFORMACE K ADMINISTRACI STUDIA PRO AR 2012/2013  
(souhrn nejdůležitějších aktualizací a změn) 

1. HODNOCENÍ SEMINÁRNÍCH PRACÍ 
Od Akademického roku 2012/2013 (1.9.2012) je konečná klasifikace SP součástí 
prezentace SP (obhajoby SP), kdy administrativní (kontrola studijním oddělením) a 
obsahová část (hodnocení lektora) je klasifikována zápočtem (ZP započteno, NZP 
nezapočteno). V případě udělení NZP je student povinen SP dle připomínek přepracovat, 
dochází k propadnutí zkouškového pokusu a nemožnosti SP prezentovat (nevyhověl), dle 
stanovených podmínek.  

 
2. SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ (SP) 

Během září 2012 bude vydán Sborník studentských prací za AR 2011/2012, kde budou 
uveřejněny nejlepší seminární práce vybrané v rámci studentských konferencí (obhajob 
seminárních prací) z jednotlivých termínů prezentací SP v AR 2011/2012. 

 
3. DATABÁZE ZKOUŠKOVÝCH OTÁZEK 

Akademická rada VŠEM rozhodla o „zakonzervování“ zkouškové databáze VŠEM a jejímu 
převedení na tematické okruhy pro příslušné studijní moduly (součást E-vyhledavače 
v SIS VŠEM), a to na základě opětovného nedodržování stanovených pravidel pro 
zveřejňování databáze zkouškových testů ze strany studentů.  

 
4. LOCKLIZARD 

Od AR 2012/2013 (15.9.2012) budou řádně zapsaným studentům k dispozici 2 licenční 
soubory Locklizard vystavené na jméno studenta, kdy každá následně vydaná licence 
VŠEM je zpoplatněna v rámci MTS, a to i při ztrátě nebo reinstalaci zařízení (výjimku tvoří 
krádež nebo násilné poškození, doložitelné vyjádřením Policie ČR). Udělení licence 
Locklizard pro daný akademický rok se řídí příslušnou cenovou úrovní, respektive 
termínem zahájení studia. 

 
5. ROZVRH (ZOBRAZENÍ LEKTORA) 

V rámci rozvrhu studenta na daný akademický rok (SIS VŠEM/Rozvrhy) mají studenti 
k dispozici názvy příslušných kateder u příslušného studijního předmětu, kdy konkrétní 
jméno lektora bude v SIS VŠEM zobrazeno nejpozději 7 dní před konáním příslušného 
výukového soustředění (kopie doplnění rozvrhu je zasílána na studentský mail), 
respektive po potvrzení účasti samotným lektorem (výjimkou mohou tvořit neovlivnitelné 
skutečnosti, např. nemoc lektora, přírodní živel s následkem kalamitního stavu, situace 
související s vyšší mocí atp.). 

 
6. MAXIMÁLNÍ DOBA STUDIA 

Od akademického roku 2012/2013 (1.9.2012) dochází ke zrušení maximální doby studia s 
tím, že student může žádat o prodloužení standardní doby studia až do jeho řádného 
ukončení. Žádost o prodloužení studia je student povinen řádně zdůvodnit a o jejím 
schválení/zamítnutí rozhoduje Administrativní/Studijní komise VŠEM, kdy na prodloužení 
studia není právní nárok. 

 
7. INFORMAČNĚ – PORADENSKÉ CENTRUM VŠEM (IPC VŠEM) 

Od 1.9.2012 dochází k zahájení činnost Informačně poradenského centra VŠEM (dále jen 
„IPC“), které bude k dispozici studentům/uchazečům pro poskytování základních informací 
souvisejících s administrací studia, spolu s vyřizováním administrativních úkonů (potvrzení 
o studiu, prodej/výpůjčka studijní literatury, nahlédnutí do testu, omluvy ze zkoušky, 
vyzvedávání a předávání vyžádaných podkladů atp.).  
 



 

Studijní oddělení bude studentům k dispozici prostřednictvím individuálních osobních 
konzultací (na úrovni pracovník SO – student), a to na základě specifikovaného dotazu 
nebo žádosti studenta (individuální studijní plán, uznávání zkoušek, přerušení studia, 
uzavření a ukončení studia atp.) s tím, že uvedené konzultace budou následně probíhat 
na základě zaslaných žádostí prostřednictvím SIS VŠEM, ve které uchazeč/student 
specifikuje důvody své žádosti.  
 

8. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (BP/DP) 
Od akademického roku 2012/2013 (k 1.9.2012) dochází ke zrušení povinnosti studenta 
vypracovávat a následně zasílat pracovní verzi BP/DP (1.verzi BP/DP) s tím, že student 
nadále zasílá/vypracovává projekt, zadání a finální verzi BP/DP dle stanoveného 
harmonogramu. 

 
9. TERMÍNY PREZENTACÍ/OBHAJOB SP 

S ohledem na administrativní a personální kapacitu studijního oddělení/informačně 
poradenského centra (z důvodu konání ZZK) budou v AR 2012/2013 vypsány termíny 
prezentací/obhajob SP každou druhou středu v měsíci s tím, že v každém měsíci bude 
zároveň vypsán jeden víkendový termín. 

 
10.  HARMONOGRAM VÝUKOVÝCH SOUSTŘEDĚNÍ 

Od AR 2012/2013 (1.9.2012) dochází k úpravě výukového dne pro studenty prezenční 
formy studia, kdy se přednášky budou konat od 9:00 do 13:00 hodin a konzultace 
s lektorem od 13:00 do 13:30 hodin. 

Cvičení z daného studijního předmětu (jednodenní/celodenní) budou probíhat po 
skončení příslušného výukového soustředění daného studijního modulu v rámci 
samostatného výukového bloku s tím, že studenti se budou na cvičení přihlašovat 
prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled, kdy při nedostatečném počtu 
přihlášených studentů nebude cvičení otevřeno (minimální kapacitu stanovuje pro 
otevření cvičení lektor/garant).  

 
 


