
 

 

Elektronický zápis pro akademický rok 2018/2019 (1.7. – 31.8.2018) 
 

Provedení elektronického zápisu (dále jen „EZ“) se vztahuje na všechny studenty VŠEM, včetně 
studentů, kteří prodlužují studium a nemají již přímou výuku. 

 
1. Elektronický zápis (EZ) do akademického roku 2018/2019 

Elektronický zápis probíhá v období od 1. 7. do 31. 8. 2018, kdy studenti potvrzují stanovený 

rozvrh v návaznosti na ročník studia/studijní skupině. 
 

 Elektronický zápis (EZ) studenti provádí prostřednictvím SIS VŠEM/Rozvrh 
studenta/Vytvořit Elektronický zápis/Rozvrh. 

 Podmínkou elektronického zápisu studenta na AR 2018/2019 jsou uhrazené veškeré 
poplatky v SIS VŠEM (např. studijní poplatky a splátky studijních poplatků, 

administrativní poplatky za studium atp.), a to dle harmonogramu plateb, data 
splatnosti nebo příslušného termínu posunutí splatnosti. 

 Studenti jsou povinni v rámci EZ vyplnit všechny trimestry. Pokud mají výuku již jen 

v prvním nebo v prvních dvou trimestrech, ve třetím trimestru zvolí možnost „Bez přímé 
výuky“. V opačném případě bude systém hlásit „Nemáte vytvořen zápis pro AR 

2018/2019“. 
 

Studijní skupiny do PE 53, PPE 16, KLZ 27, PKLZ 14, MAR 14, PMAR 11, PMF 07,  

MF 22, MBA 37, PHD 01 – 03 

Studenti v  těchto studijních skupinách by již měli mít všechny studijní předměty absolvovány 

(kontrola v  Klasifikačním přehledu) a v rámci EZ tedy zapisují jen moduly „Bez přímé výuky“ 
(v každém trimestru). 

Studijní skupiny PE 54 - PE 60, PPE 17 - PPE 21, KLZ 28 - KLZ 34, PKLZ 17 - PKLZ 20, 

MAR 15 - MAR 21, PMAR 12 - PMAR 16, MF 23 - MF 26, PMF 08 - PMF 10 

Student v rámci elektronického zápisu potvrdí předem stanovený rozvrh prostřednictvím SIS 
VŠEM/Rozvrh studenta/Vytvořit Elektronický zápis/Rozvrh. Struktura studia je k dispozici na 

stránkách VŠEM, viz 
https://www.vsem.cz/bakalarske-programy-bc.html 

https://www.vsem.cz/struktura-studia-mfpmf.html 

2. Specializace pro AR 2018/2019 

 
Specializační blok má student přednastaven dle svého výběru prostřednictvím konfigurátoru. 

Studentům, kteří si do stanoveného termínu specializaci nezvolili, bude přidělena na základě 

volné kapacity bez ohledu na jejich preference. 
 

UPOZORNĚNÍ: 

Studenti, kteří neprovedou zápis na AR 2018/2019 nebo nepožádají o zanechání studia do 

30.6.2018, budou zapsáni Informačně poradenským centrem VŠEM na základě volné kapacity 

jednotlivých studijních skupin/předmětů, a to bez ohledu na časové preference a studijní 

potřeby studenta. Elektronický zápis po stanoveném termínu podléhá administrativnímu 

poplatku dle cenové úrovně studia (viz Administrativní ceník). 

https://www.vsem.cz/bakalarske-programy-bc.html
https://www.vsem.cz/struktura-studia-mfpmf.html

