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Akreditace ACBSP 
VŠEM získala mezinárodní akreditaci ACBSP. Ve dnech 16.10. – 
18.10.2009 VŠEM absolvovala závěrečnou část akreditačního řízení 
Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP) pro 
studijní programy Master of Business Administration (MBA) a 
Ekonomika a management (Bc.). 

ACBSP  působí  jako  mezinárodní  akreditační  instituce  a  spolupracuje  s 
mezinárodními  akreditačními  institucemi  jako  je  Latin  America  Council  on 
Management  Education  (CLADEA)  a  European  Council  for  Business  Education 
(ECBE).  V  roce  2001  se  ACBSP  stala  první  akreditační  institucí  pro  studijní 
programy v oblasti podnikové ekonomiky, která  je uznávána Council on Higher 
Education Accreditation (CHEA).  

Děkujeme všem studentům, absolventům a  lektorům Vysoké školy ekonomie a 
managementu,  kteří  se  aktivně  zapojili  do  akreditačního  procesu  a  přispěli  k 
jeho zdárnému průběhu.   

Cena prof. Milana Sojky  
VŠEM  ve  spolupráci  s Národohospodářským  ústavem  Josefa  Hlávky  (Hlávkova 
nadace)  zřídila  cenu Milana Sojky na podporu  rozvoje v oblasti  společenských 
věd  a  k  uctění  památky  vynikajícího  vysokoškolského  učitele  a  představitele 
nezávislého ekonomického vědeckého myšlení prof. Ing. Milana Sojky, CSc. 

Cena prof. Milana Sojky je určena pro autora nejlepší obhájené a vydané studie 
Národohospodářského ústavu  Josefa Hlávky v předchozím kalendářním  roce a 
bude  udělována  každoročně  Národohospodářským  ústavem  Josefa  Hlávky  ve 
spolupráci s Vysokou školou ekonomie a managementu po splnění stanovených 
podmínek (cenu představuje diplom a peněžní částka).  

 

Pracovníci  a  lektoři  Vysoké  školy

ekonomie a managementu přejí všem

studentům  příjemné  a  klidné  prožití

vánočních svátků a úspěšný nový rok

2010.  Zároveň  děkujeme  za  důvěru,

kterou  nám  projevujete  Vaším

studiem na VŠEM. 
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Akreditace nového studijního oboru 
Akreditační  komise  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ČR  schválila  na  svém  zasedání  ve  dnech  23.‐
25.11.2009  rozšíření akreditace bakalářského  studijního programu Ekonomika a management  (Bc.) o nový  studijní 
obor Marketing v kombinované (K1) i prezenční (P1) formě studia.  

Ubytovací stipendium 
Na  základě  zprávy poskytnuté náměstkem ministryně  školství, mládeže a  tělovýchovy nebudou moci být  studentům 
soukromých vysokých škol vyplacena ubytovací stipendia za 2. pololetí roku 2009, přestože o jejich přidělení zažádali ve 
stanovených  termínech.  Dle  informací  MŠMT  ČR  došlo  při  projednávání  zákona  k technické  chybě,  díky  níž  není 
vyplacení  dotace možné. MŠMT  ČR  bude  vyvíjet  snahu,  aby  v roce  2010 mohla  být ubytovací  stipendia  studentům 
soukromých vysokých škol opět poskytnuta. 

Zkouškové testy (leden 2010) 
Akademická  rada  VŠEM  na  základě  návrhu  vedení  VŠEM  rozhodla  o možnosti  změny  zkouškových  testů  v průběhu 
akademického  roku  (od  ledna 2010)  s tím,  že uvedené  změny byly  schváleny na  zasedání  vedení VŠEM a potvrzeny 
vedením Studentské rady VŠEM dne 10.12.2009. 

(1) Hodnoceny budou i dílčí odpovědi v dané otázce, kdy plný počet bodů za danou otázku je započítán pouze v případě 
všech správných odpovědí. (2) V případě jakékoli chybné odpovědi není studentovi daná otázka bodově hodnocena (0 
bodů).  (3) Při hodnocení  zkouškového  testu bude vyznačena  i  správná odpověď  (odpovědi).  (4) Revize  zkouškového 
testu  je  postoupena  lektorovi  pouze  v případě  prokazatelných  připomínek  a  zdůvodnění  k dané  otázce/odpovědi 
(žádost o revizi zkouškového testu).  

Vedení VŠEM a Akademická rada VŠEM přistoupily na uvedené změny v průběhu akademického roku s tím, že všechny 
absolvované a hodnocené zkouškové testy od 1.9.2009 do 31.12.2009 jsou považovány za definitivní a neměnné, a to 
bez nároku na zpětnou změnu bodového hodnocení dle nového systému. 

Studentská  rada  VŠEM,  jako  orgán  zastupující  všechny  studentské  skupiny,  respektive  studenty  VŠEM,  se  písemně 
zavázala, že začne dohlížet na dodržování „nepsaných“ pravidel chování a komunikace na akademické půdě (výuková 
soustředění nejsou určena  k řešení  administrativních náležitostí nebo připomínek  studentů,  studenti při  komunikaci 
s vedením  a  při  předkládání  návrhů  využívají maximálně  Studentskou  radu  VŠEM,  oficiální  stránky/aplikace  VŠEM 
neslouží pro bezdůvodné poškozování  jména domovské Alma mater). V případě opětovného porušování zde uvedený 
pravidel  ze  strany  studentů,  bude  vedení  VŠEM  muset  přistoupit  k  okamžitému  zavedení  předchozího  modelu 
hodnocení zkouškových testů. 

Vyhrazené zkouškové termíny (VZT) 
Od  ledna 2010 dochází ke  změně v podmínkách pro účast na Vyhrazených  zkouškových  termínech  (VZT). Každý Vyhrazený 
zkouškový  termín  (VZT) bude vypsán pro konkrétní  studijní předmět a  formu  studia  (ruší  se podmínka pro účast  studentů 
pouze  ze  stejné  studijní  skupiny).  Uvedeným  administrativním  opatřením  dochází  od  ledna  2010  k navýšení  počtu 
zkouškových termínů.  

Absolvovat  VZT  mohou  všichni  studenti  dané  formy  studia,  kteří  mají  daný  studijní  předmět  zapsán  ve  svém  rozvrhu. 
Upozorňujeme  zároveň  studenty,  že možnost  přihlášení  pro  konkrétní VZT  je  omezena  kapacitou  učebny  (cca  90 míst)  a 
časem trvání daného VZT (8.00  – 9.00 hod.).  
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Mezinárodní studijní program ESC - VŠEM (Bc.) 
VŠEM připravuje ve spolupráci s partnerskou univerzitou ESC Saint‐Etienne (Francie) bakalářský studijní obor (Bc.) rozšířený o 
výuku  francouzského  jazyka.  Úspěšní  absolventi  bakalářského  studijního  programu  VŠEM,  kteří  v  průběhu  svého  studia 
absolvují výuku  francouzského  jazyka, vybrané předměty a seminární práce ve  francouzštině a projdou výběrovým  řízením 
ESC, mohou absolvovat 4. ročník studijního programu ESC přímo v Saint‐Etienne.  

Studium  na  ESC  se  skládá  ze  semestru  standardní  výuky  a  semestru  pracovní  stáže  ve  vybraném  podniku.  Po  úspěšném 
absolvování 4.  ročníku ESC  studenti obdrží  zároveň bakalářský diplom  „Centre de Management  International“ vydaný ESC 
Saint Etienne. 

Nahlédnutí do testu (revize testu) 
Dle Vnitřních předpisů VŠEM může student ve stanoveném  termínu  (do 30 dní od data zapsání výsledku do SIS) požádat o 
nahlédnutí  do  zkouškového  testu  s tím,  že  v případě  následné  žádosti  o  revizi  zkouškového  testu  musí  student  vždy 
konkretizovat svou žádost, respektive uvést konkrétní problematickou otázku/y a rozporovanou odpověď. 

Studenti mají možnost využít v rámci nahlédnutí do  testu příslušnou základní  literaturu  (dle anotace studijního předmětu), 
která  je  k  dispozici  na  studijním  oddělení  VŠEM  (student  nemůže  používat  vlastní  základní  literaturu).  Studenti  nesmí  ze 
zkouškových  testů  pořizovat  poznámky,  výpisky  nebo  používat  jakékoli  zařízení  pro  snímání  daného  zkouškového  testu 
(nedodržení  administrativních  pokynů  je  považováno  za  hrubé  porušení  vnitřních  předpisů,  s možností  udělení 
administrativních bodů a zahájení disciplinárního řízení). 

Od akademického roku 2009/2010 jsou na studijním oddělení vyhrazena pro nahlížení do zkouškových testů dvě „oddělená“ 
místa. Vzhledem k nárůstu počtu žádostí o nahlédnutí do zkouškových testů musí studenti počítat s delší dobou čekání pro 
nahlédnutí  do  zkouškového  testu  v rámci  úřední  doby  studijního  oddělení  (ostatní  žádosti/dotazy  studentů  jsou  v rámci 
úřední doby vyřizovány standardně). 

Vzorové zkouškové testy 
Vzorové  zkouškové  testy  jsou  uvedeny  v anotacích  příslušného  studijního  předmětu/modulu  (Základní  literatura)  a  slouží 
studentům pro vytvoření rámcové představy o struktuře zkouškového testu, kdy počet otázek ve vzorovém testu nemusí vždy 
odpovídat  „ostré“  variantě  zkouškového  testu  (přesný  počet  otázek  a  jejich  složení  je  vždy  uvedeno  v charakteristice 
studijního předmětu, viz Časová dotace a typ výstupu).  

Ve vzorovém zkouškovém testu nejsou nikdy zveřejňovány správné odpovědi nebo použity otázky vyskytující se v „ostrých“ 
variantách zkouškových testů. 

Administrace zkouškových soustředění 
Dle  Vnitřních  předpisů  VŠEM  je  student  povinen  prokázat  v rámci  zkouškového  termínu  svou  totožnost  dvěma  doklady 
totožnosti (studentský průkaz a občanský průkaz/pas/řidičský průkaz). Uvedené opatření je součástí Nařízení rektora 05/2009 
(Administrace zkouškových soustředění) a je reakcí na nárůst pokusů studentů o hrubé porušování Vnitřních předpisů VŠEM.  

Na  základě  doporučení  Studentské  rady  VŠEM  bude  od  ledna  2010  zaveden  přísnější  administrativní  režim  související 
s důslednější  kontrolou  totožnosti  studentů.  V souvislosti  s tím  upozorňujeme  studenty,  že  se  v některých  zkouškových 
termínech může prodloužit doba registrace (doporučujeme dodržovat čas registrace stanovený v pokynech VŠEM).  

Opakování výuky  
Upozorňujeme studenty, že při opakování výuky nebo žádosti o účast na výukovém soustředění s jinou studijní skupinou,  je 
nutné dodržovat administrativní pokyny VŠEM, a  to  i  s ohledem na maximální kapacitu učebny,  respektive  své  studentské 
kolegy.  
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Student  žádá  o  opakování  výuky  po  neúspěšném  absolvování  rektorského  termínu  prostřednictvím  SIS  VŠEM  (Studijní 
formulář/Opakování  modulu/předmětu/ročníku)  s tím,  že  žádost  je  nutné  zaslat  minimálně  7  dní  před  datem  konání 
příslušného  výukového  soustředění  (maximálně  21  dní  před  datem  konání)  a  student  uvádí  všechny  termíny  opakování 
výukových soustředění.  

Od  ledna 2010 nemá  student povinnost  registrace na  studijním oddělení, ale musí  se povinně  registrovat prostřednictvím 
docházkového a registračního systému (DRS). 

Výuka v anglickém jazyce 
V souvislosti se zapojením VŠEM do programu Erasmus  jsou studentům nabízeny předměty vyučované v anglickém  jazyce. 
Podmínkou účasti je přihlášení na výuku a volná kapacita. O aktuální nabídce studijních předmětů, termínech, časech zahájení 
a ukončení jednotlivých výukových soustředění, způsobu a termínu přihlašování budou studenti informováni prostřednictvím 
hromadného studentského e‐mailu. 

Cyklus odborných přednášek (praktické aplikace) 
Pro  akademický  rok  2009/2010  VŠEM  opětovně  připravila  v  rámci  Praktických  aplikací  cyklus  odborných  přednášek  jak 
z akademické, tak i komerční sféry.  

První  tematickou  přednáškou  v  roce  2010  je  13.  ledna  2010  (od  13.30  hod.)  přednáška  Dr.  Tomáše  Sedláčka, 
makroekonomického  stratéga  ČSOB,  na  téma  Etika  v ekonomii  (vzhledem  k omezené  kapacitě  učebny  je  nutné  přihlášení 
prostřednictvím Studijního formuláře/Konference a semináře).  

Docházkový a registrační systém (DRS) 
Docházkový a  registrační systém  (DRS) byl zaveden od akademického  roku 2009/2010 na VŠEM pro nutnost autorizace při 
používání výtahů a zrušení papírové formy prezenčních listin na jednotlivých výukových soustředěních (chybová hlášení v DRS 
v průběhu trimestru byla odstraněna aktualizací dodavatelského softwaru).  

V případě prokazatelných technických problémů DRS je studentovi docházka doplněna zpětně studijním oddělením VŠEM na 
konci příslušného  trimestru. V případě opomenutí  studenta nebo  jeho  chybné  registrace u docházkového  terminálu nemá 
student nárok na zpětné doplnění docházky v SIS VŠEM s tím, že všeobecné podmínky pro používání DRS  jsou uvedeny ve 
Vnitřních  předpisech VŠEM  (docházka  evidovaná  do  10.10.2009  v  prezenčních  listinách  bude  do DRS  doplněna  do  konce 
trimestru, tj. 31.12.2009).  

Na konci  tohoto akademického  roku 2009/2010 bude vyhodnocena účast  studentů na výukových  soustředěních  (zavedení 
bonusových bodů) a následně proveden audit, který rozhodne o způsobu využívání DRS pro příští akademický rok.   

Body za účast na výukových soustředěních daného studijního předmětu (+10 bodů) jsou studentům systémem přičteny vždy 
až  na  konci  daného  trimestru  a  pouze  v  případě,  že  student  získá  z příslušného  zkouškového  testu minimálně  51  bodů 
(vyhověl). Studentům nejsou žádné body za neúčast na výuce nebo neregistrování v DRS, ze SIS VŠEM odečítány. 

Zároveň upozorňujeme studenty, že bohužel začíná docházet ke zneužívání studentských průkazů pro registrování docházky 
na výukových soustředěních, kdy uvedené chování studentů bude posuzováno jako hrubé porušení Vnitřních předpisů VŠEM, 
a to na základě pravidelné kontroly kamerového systému. 

Cena rektora VŠEM 
Rektor Vysoké  školy ekonomie a managementu vyhlašuje 2.  ročník  soutěže Cena  rektora VŠEM o nejlepší odbornou práci 
studentů soukromých vysokých škol ekonomického zaměření (uzávěrka přihlášek je 31.1.2010). 

Cena  rektora  VŠEM  je  součástí  dlouhodobého  projektu  Vysoké  školy  ekonomie  a managementu  STUDIUM  VŠEM.  Soutěž 
probíhá ve  třech kategoriích  s hlavní  cenou v hodnotě 50.000 Kč. Ve  zbývajících kategoriích bude  rovněž vybrána nejlepší 
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práce, vždy s odměnou v hodnotě 30.000 Kč. Vítězové jednotlivých kategorií získají možnost studovat na VŠEM program MBA 
bez studijních poplatků. 

Nařízení rektora 
Nařízení rektora se týkají administrace zkouškových soustředění, uznávání předmětů absolventům VŠEM, slavnostní promoce 
absolventů VŠEM, mimořádného  studijního  stipendia VŠEM, pravomocí delegovaných  rektorem,  zákazu kouření a požívání 
alkoholu a jiných návykových látek v prostorách a okolí sídla VŠEM a jazykového stipendia. 

Nařízení rektora 5/2009 (Administrace zkouškových soustředění) 

Používání  povolených  pomůcek  v  průběhu  zkouškových  soustředění,  pravidla  pro  vstup  do  místa  konání  zkouškového 
soustředění, povinnost předložení studijního průkazu a dalšího dokladu totožnosti. 

Nařízení rektora 6/2009 (Uznávání předmětů absolventům VŠEM) 

Podmínky  pro  uznávání  absolvovaných  předmětů  bakalářských  studijních  oborů  Komunikace  a  lidské  zdroje  a  Podniková 
ekonomika na magisterském studijním programu MBA. 

Nařízení rektora 7/2009 (Slavnostní promoce absolventů VŠEM) 

Všeobecné podmínky pro předání diplomu absolventům VŠEM, povinná účast na slavnostní promoci, podmínky při neúčasti. 

Nařízení rektora 8/2009 (Mimořádné studijní stipendium) 

Podmínky  udělení  mimořádného  studijního  stipendia  (absolvování  přijímacího  řízení,  absolvování  testu  SCIO  z  obecně 
studijních předpokladů, minimální bodový zisk z jednotlivých součástí přijímacího řízení). 

Nařízení rektora 9/2009 (Pravomoci delegované rektorem VŠEM) 

Pravomoci delegované rektorem VŠEM na prorektora pro strategii a rozvoj, na prorektora pro studium a výzkum, na vedoucí 
kateder a na vedoucí oborů studijního oddělení. 

Nařízení rektora 10/2009 (Zákaz kouření a požívání alkoholu a jiných návykových látek v prostorách a okolí sídla VŠEM) 

Nařízení platné pro všechny zaměstnance VŠEM, studenty VŠEM a návštěvníky budovy sídla. 

Nařízení rektora 11/2009 (Jazykové stipendium VŠEM) 

Podmínky pro udělení stipendia, výše stipendia, způsob podávání žádosti, všeobecné podmínky. 

Program Erasmus 
Dne   31.10.2009 byl   uzavřen    řádný   termín   pro   příjem   žádostí   o   účast   v   programu   Erasmus   pro   2.   a   3.   trimestr  
akademického   roku   2009/2010 ( VŠEM   obdržela   3   přihlášky,   2 studenti byli vybráni na studijní pobyt, který absolvují v 
druhé polovině akademického roku 2009/2010).   

V  současné  době  v  rámci  programu  Erasmus  studují  v  zahraničí  tři  studenti  VŠEM,  naopak  část  svého  studia  na  VŠEM 
absolvuje 20 zahraničních studentů. V září 2009 VŠEM nabídla studentům účast na semináři How to Write / Deliver a Good 
Speech, vedeném Asli Davaz, lektorkou z partnerské Yasar University (Turecko). Do výuky v prezenční formě se zapojila doc. 
dr.  Lina  Anastassova  z  Burgas  Free  University  (Bulharsko).  V  průběhu  2.  a  3.  trimestru  VŠEM  přijme  další  lektory  ze 
zahraničních partnerských univerzit. O výuce budou studenti informováni hromadným e‐mailem. 

Promoce absolventů 
Dne 27.11.2009 proběhla slavnostní promoce absolventů bakalářských (Bc.) a magisterských (Ing./MBA) studijních programů 
na Vysoké škole ekonomie a managementu v Aule  ČVUT v Praze  (Betlémská kaple). 53 absolventů VŠEM převzalo v  rámci 
slavnostního  aktu  vysokoškolský  diplom  a  složilo  absolventský  slib  do  rukou  rektora  VŠEM. Další  promoce  absolventů  se 
uskuteční v červnu 2010 s tím, že konkrétní termín promocí je upřesňován po obhajobách BP/DP. 
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Uznávání předmětů/zkoušek 
Vzhledem  ke zpřísnění  požadavků  a  administrativních  nároků  pro  uznávání  předmětů/zkoušek  dochází  při  schvalování 
uvedených  žádostí  k prodloužení  termínu  na  30  dní  (lhůta  je  počítána  od  data  podání  žádosti,  respektive  dodání  všech 
souvisejících podkladů studentem/žadatelem).   

Upozorňujeme studenty, že nekompletní žádosti jsou studijním oddělením automaticky vyřazeny z administrativního procesu 
schvalování předmětů/zkoušek. Administrativní náležitosti a povinnosti pro uznávání předmětů/zkoušek se nemění. 

Studentská rada VŠEM (spoluzacivsem.cz) 
Vzhledem  ke  změnám  v zastupování  studentů  ve  Studentské  radě VŠEM dojde  (leden  2010)  k úpravě  SW  interní  aplikace 
VŠEM  (spoluzacivsem.cz)  s tím,  že  členům  SR VŠEM  bude  umožněn  přístup  do  všech  studijních  skupin  v daném  studijním 
programu/oboru/formě, které zastupují. Aktuální seznam všech zástupců SR VŠEM pro jednotlivé studijní skupiny je uveden 
na stránkách VŠEM/Struktura a lidé VŠEM/Vedení a orgány VŠEM. 

Aktualita VŠEM 
Aktualita VŠEM je nově zaváděnou aplikací na stránkách VŠEM (od ledna 2010 bude možné zobrazit aktualitu automaticky při 
vstupu na stránky VŠEM). 

Olympijské stipendium 
Ve spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV) a v rámci projektu Studium VŠEM mají od ledna 2010 uchazeči/studenti 
možnost získat Olympijské stipendium (OS) jako součást sociálního programu ČOV (poskytování studijních stipendií na základě 
uzavřené  smlouvy  o  spolupráci  s  VŠEM). Olympijské  stipendium  je  určeno  pro  aktivní,  ale  i  bývalé  sportovce,  trenéry  a 
metodické pracovníky s možností individuálního studijního a zkouškového plánu. 

Změna hlasového a informačního systému VŠEM 
Od  ledna 2010 bude upraven hlasový a  informační systém, který spojuje  jednotlivá administrativní pracoviště Vysoké školy 
ekonomie  a  managementu  (zároveň  bude  zahájeno  monitorování  všech  telefonických  hovorů).  Studenty  prosíme  o 
respektování a dodržování struktury hlasového a informačního systému VŠEM, kdy vzhledem k vytíženosti telefonních linek a 
administrativních pracovníků žádáme o maximální využívání Studijních formulářů v SIS VŠEM. 

Od  akademického  roku  2009/2010  došlo  ke  změně  úřední  doby  administrativních  pracovišť  VŠEM  (studijní,  technické, 
finanční oddělení, rektorát, IPC) s tím, že uvedená změna platí i pro vyřizování telefonických hovorů studentů (Po ‐ Pá: 12 – 17 
hod.,  So ‐ Ne: 10 – 13 hod.). 

E-learning VŠEM (Projekt OPPA) 
 „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“   

Vysoká  škola  ekonomie  a managementu  se  v  prosinci  2008  stala  příjemcem  dotace  v 
rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (prioritní osa 3 Modernizace počátečního 
vzdělávání) s projektem Posílení  rovných příležitostí v přístupu ke vzdělání  rozvojem multimediální  formy výuky. Projekt  je 
spolufinancován  Evropským  sociálním  fondem.  Informace  o  projektu  jsou  průběžně  zveřejňovány  na webových  stránkách 
VŠEM. 
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V  současné době  je dokončována e‐learningová podoba  třech  studijních předmětů  (Ekonomika podniku, Makroekonomie, 
Základy managementu). V průběhu prosince 2009 dojde ke spuštění testovací verze pro všechny studenty VŠEM  (do konce 
akademického roku bude uvedená aplikace v testovacím a vývojovém procesu).  

O  konkrétním datu  spuštění pilotní  verze budou  studenti  informováni prostřednictvím hromadného  studentského e‐mailu 
s tím,  že  v rámci  administrativních  povinností  VŠEM  v návaznosti  na  plnění  projektu OPPA,  budou mít  uživatelé/studenti 
povinnost vyplnit a zaslat monitorovací dotazník (při vstupu do SIS VŠEM). 

Všem  studentům, kteří  se podíleli na  testování a dotazníkových  šetřeních, a pomohli  tak při vývoji nové učební pomůcky, 
děkujeme. 

Akademické mistrovství ČR 
Dne 11.1.2010 se koná Akademické mistrovství ČR v halové atletice  jednotlivců a družstev (Praha, přetlaková hala Strahov). 
Uzávěrka přihlášek je do 1.1.2010 (prostřednictvím Studijního formuláře/Karta sportovce). 

Osobnost VŠEM (Jiří Ježek) 
Osobností  VŠEM  za  měsíc  listopad  2009  se  stal  student  Jiří  Ježek,  který  na  mistrovství  světa  v  dráhové  cyklistice   
(4.–8.11.2009, Manchester) získal titul mistra světa (dále 2. a 3. místo). Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci VŠEM a ČR. 

Spolupráce s firmou Asics 
V rámci spolupráce s firmou Asics ČR (sportovní oblečení a vybavení) nabízí VŠEM studentům, respektive členům VSK VŠEM, 
slevu  ve  výši 30 %  z  katalogové  ceny na  veškeré  zboží. Po oficiálním  zprovoznění příslušného  E‐shopu  (leden 2010) bude 
možno vybrané zboží začít objednávat s možností vyzvednutí na studijním oddělení VŠEM. 

Projekt Skutečný dárek (Člověk v tísni) 
Humanitární organizace Člověk v tísni vyhlásila nový projekt "Darujte skutečný dárek". Kupte si netradiční darovací certifikát 
organizace Člověk v tísni. Uděláte radost sobě  i svým blízkým a zároveň pomůžete  lidem v nejchudších zemích světa. 100 % 
hodnoty darovacího certifikátu jde na konto sbírky organizace Člověk v tísni Skutečná pomoc. Cenu certifikátu si navíc můžete 
odečíst z daní. Podrobnosti naleznete na webových stránkách projektu www.skutecnydarek.cz. 

Výročí 17. listopadu 
V  den  20.  výročí  17.  listopadu  se  uskutečnila  akce  „20  let  bez  opony  – Máme  co  slavit!“. VŠEM  svou  aktivní  účastí  tuto 
významnou  vzpomínkovou  akci  podpořila.  Studenti  VŠEM  se  zároveň  zúčastnili  pochodu  z  Albertova  na  Národní  třídu  a 
vyjádřili tak poděkování všem, kteří se podíleli na listopadových událostech před 20‐ti lety. 

Dovolená (19.12.2009 – 04.01.2010) 
Od  19.12.2009  do  04.01.2010  probíhá  dovolená  všech  oddělení  VŠEM  (Studijní  oddělení,  Rektorát,  Finanční  oddělení, 
Technické oddělení,  Informační a poradenské centrum). Všechny dotazy a žádosti studentů zaslané v  tomto období budou 
vyřizovány od 05.01.2010. Děkujeme za pochopení. 


