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Prázdninový provoz 
studijního oddělení 
(červenec – srpen 
2010) 

Ve dnech 5.7. až 23.8.2010 probíhá na VŠEM prázdninový provoz všech 

administrativních a pedagogických pracovišť VŠEM (čerpání dovolené 

akademických a administrativních pracovníků VŠEM) s tím, že vypsané 

termíny zkouškových soustředění zůstávají v platnosti dle 

harmonogramu v SIS VŠEM/Zkoušky studenta. Děkujeme za pochopení 

a přejeme příjemné prožití letních měsíců.  

V uvedeném období (červenec – srpen) budou přechodně změněny tyto 

termíny (v případě nepřítomnosti lektora může dojít k prodloužení 

uvedených termínů):  

 Provoz studijního oddělení pro studenty: Po – Pá (15 – 17 hod.), So – Ne 

(pouze v rámci zkouškových soustředění) 

 Termín pro žádosti a dotazy zaslané prostřednictvím SIS VŠEM do 7 dnů  

 Hodnocení zkouškových testů (ZK) do 7 dnů  

 Hodnocení závěrečných zkoušek (ZZK) do 20 dnů 

 Schválení/hodnocení Zápočtových (ZP) a Seminární prací (SP) do 40 dnů 

Cena Milana Sojky  
Dne 21.6.2010 bude poprvé udělena CENA  MILANA  SOJKY za rok 2009, na 

jejímž vzniku se významně podílela Vysoká škola ekonomie a managementu. 

Cena je zřízena k podpoře rozvoje v oblasti společenských věd a k uctění 

památky vynikajícího vysokoškolského učitele a představitele nezávislého 

ekonomického vědeckého myšlení prof. Ing. Milana Sojky, CSc.  

Cenu udělují společně Vysoká škola ekonomie a managementu a 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. Cenu Milana Sojky za rok 2009 získává 

Ing. Václav Klusoň, DrSc. 
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Cena rektora VŠEM 

V průběhu měsíce června budou vyhlášeny výsledky druhého ročníku soutěže Cena rektora VŠEM. Do soutěže se 

přihlásilo 19 studentů z pěti soukromých vysokých škol ekonomického zaměření. 

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 práce, vždy s odměnou v hodnotě 30.000 Kč. Vítězové jednotlivých kategorií získají možnost studovat 

program MBA na VŠEM bez studijních poplatků (udělení studijního stipendia 100.000 Kč). 

Elektronický zápis 2010/2011 

Ve dnech 1.6. – 1.7.2010 probíhá elektronický zápis (EZ) pro akademický rok 2010/2011 a je povinný pro všechny 

studenty VŠEM, kteří v době EZ nemají uzavřené studium (ZP, ZK, SP). Upozorňujeme studenty, že neprovedení 

elektronického zápisu v uvedeném termínu je považováno za zanechání studia, kdy administrativní poplatek za 

znovuzařazení do studia činí 5.000 Kč (viz Studijní a zkušební řád VŠEM). 

Elektronické zkouškové testy 

Od akademického roku 2010/2011 (září 2010) bude průběžná kontrola studia (zkouškové testy) probíhat elektronickou 

formou (E-testy jsou obsahově totožné jako v AR 2009/2010). Akademická rada VŠEM nově stanovila termíny pro E-

testy (Po – Pá: 12 – 18 hod./So – Ne: 10 – 14 hod.), které se mohou v průběhu „zaváděcího“ trimestru změnit dle 

potřeb studentů a administrativy VŠEM.  

Po přechodnou dobu (trimestr) bude studentům k dispozici i standardní písemný OZT (1x měsíčně) s tím, že písemná 

forma zkouškových testů zůstává nadále pro rektorský termín a závěrečné zkoušky v nezměněné podobě a termínech.  

Elektronické testování na VŠEM nabídne studentům „neomezený“ počet zkouškových termínů závislých pouze na 

úřední době studijního oddělení v průběhu celého týdne (Po – Ne), výběr konkrétního času konání zkoušky dle volné 

kapacity učebny a zveřejnění výsledků zkouškového testu v SIS VŠEM (body, klasifikace) ihned po absolvování E-testu.  

Nahlédnutí do zkouškových testů bude i nadále možné na studijním oddělení, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní 

formulář. Administrativní postup a pravidla v rámci elektronického testování bude specifikovat nařízení rektora a 

stránky VŠEM/Kontrola studia. 

Administrativní zápis na akademický rok 2010/2011 

Ve dnech 1.9. – 10.9.2010 (v rámci příslušné úřední doby studijního oddělení) probíhá administrativní zápis (AZ). 

Student AZ potvrzuje zájem zahájit studium v daném výukovém období (převzetí studijní literatury, kontrola E-indexu, 

administrativní zápis do vyššího ročníku/studia) s tím, že AZ se vztahuje na všechny studenty VŠEM, kteří v době 

konání administrativního zápisu (01.09. – 10.09.) nemají uzavřené studium (ZP, ZK, SP).  

Neprovedení administrativního zápisu v uvedeném termínu je považováno za zanechání studia ze strany studenta, 

kdy administrativní poplatek za případné znovuzařazení do studia činí 5.000 Kč (viz Studijní a zkušební řád VŠEM). 

Studenti, kteří v AR 2009/2010 ukončili přímou výuku (bez výukových soustředění) a nemají uzavřené studium, mohou 

požádat prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář o provedení AZ bez osobní účasti. Podmínkou je doručení/zaslání 

podepsaného Prohlášení studenta (formát PDF) a Přehledu o vykonaných zkouškách (E-index), a to nejpozději do 

10.09.2010 na Studijní oddělení VŠEM (nedodržení termínu je považováno za zanechání studia ze strany studenta), viz 

SIS VŠEM/Studijní formulář. 

Student může na základě úředně ověřené plné moci zmocnit jinou osobu pro vykonání AZ ve stanoveném termínu AZ 

(01.09.2010 – 10.09.2010) jeho jménem, viz SIS VŠEM/Soubory ke stažení/Plná moc studenta (formát PDF). Podmínkou 

je prokázání totožnosti zmocněné osoby prostřednictvím průkazu studenta VŠEM (zmocnitel) a dokladu totožnosti 

(občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz) zmocněnce. 
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Studenti si konkrétní termín AZ stanovují prostřednictvím elektronického zápisu (EZ), kdy VŠEM nemůže ovlivnit 

množství studentů v určitých exponovaných dnech AZ. V návaznosti na předchozí termíny AZ doporučujeme studentům 

volbu jiného termínu AZ než je např. první den AZ (1.9.). respektive příslušné víkendové dny AZ (4.9. – 5.9.2010). V 

uvedené dny musí studenti počítat s možností delší doby pro absolvování AZ. Řádný termín AZ (1.9. – 10.9.) může 

student změnit bez nutnosti zasílání žádosti prostřednictvím SIS VŠEM (podmínkou je pouze dodržení úřední doby 

studijního oddělení, viz Kontakty VŠEM). 

Od 11.09. do 1.10.2010 může student absolvovat pouze Mimořádný termín administrativního zápisu (MTAZ), který je 

zpoplatněn částkou 1.000 Kč s tím, že žádost o MTAZ zasílá student prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní 

formulář/Mimořádný termín (zpoplatněno 1.000 Kč). MTAZ je možné absolvovat pouze v úřední době studijního 

oddělení. 

Harmonogram zkouškových soustředění v době prázdnin 

Zkouškové termíny pro měsíc červenec - srpen jsou zveřejněny v SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek, Zkoušky 

studenta. Termíny pro klasifikaci a následné zadání výsledků do SIS VŠEM jsou stanoveny dle prázdninového provozu 

VŠEM.  

Závěrečné zkoušky jsou standardně vypsány na první středu v měsíci (07.07.2010, 04.08.2010, 1.9.2010). 

Postup do vyššího ročníku (ZZK) 

Akademická rada VŠEM schválila varianty pro postup do vyššího ročníku při nesplnění stanovených podmínek pro 

příslušné studijní programy a formy studia, které mají předepsané absolvování příslušných ZZK (P1/P2/K2). 

Studenti, kteří příslušnou závěrečnou zkoušku úspěšně neabsolvují, mají při administrativním zápisu (AZ) možnost zvolit 

další postup, kterým lze uvedenou situaci uvést do souladu s požadavky na absolvování příslušného ročníku, resp. 

postupu do ročníku vyššího.  

Uvedené varianty konkretizuje Nařízení rektora č. 02/2010 (Vnitřní předpisy VŠEM/Nařízení rektora) s tím, že nejméně 

komplikovanou variantou je splnit své studijní povinnosti v rámci příslušného ročníku, což znamená automatickou 

kvalifikaci pro vyšší ročník. 

Absolvování závěrečných zkoušek po uzavření studia 

Akademická rada VŠEM schválila možnosti pro absolvování závěrečných zkoušek po uzavření studia s tím, že od nového 

AR 2010/2011 (září 2010) je zrušena povinnost absolvovat zbývající závěrečné zkoušky (ZZK) po uzavření studia v 

jednom termínu (ZZK bude možné po uzavření studia absolvovat i jednotlivě). 

Témata seminární práce (znovuzahájení studia) 

Na základě doporučení Akademické rady VŠEM nebude od AR 2010/2011 možné v případě znovuzahájení studia 

ponechat si téma klasifikované seminární práce (SP) z předchozího studia na VŠEM s tím, že student bude povinen 

vypracovat seminární práci na jiné, nově zvolené téma. 

Struktura výukového dne (P1/P2) 

Od AR 2010/2011 je v SIS VŠEM (P1/P2) konkretizována struktura výukového dne (přednáška, cvičení, konzultace), viz 

SIS VŠEM/Rozvrh studenta, Kalendář výuky a zkoušek, Studijní formulář. 
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Docházka se do SIS VŠEM studentovi započítává pouze za přednášky (v některých případech i za cvičení). V rámci 

cvičení mohou být studenti rozděleni do menších skupin, kdy rozčlenění studentů do skupin určuje lektor na příslušném 

výukovém soustředění. 

Individuální studijní plán (ISP) 

Akademická rada VŠEM schválila od AR 2010/2011 v rámci individuálního studijního plánu (ISP) možnost studia 

příslušných studijních modulů, které jsou vypsány i pro jiný studijní obor.  

Uvedená možnost je určena pouze studentům bakalářského studijního programu (Bc. K1/P1), a to za předpokladu 

obsahové shody studijních předmětů/modulů. 

Počty studentů pro otevření modulů oborové specializace (MOS) 

Akademická rada VŠEM schválila minimální počty studentů pro otevření modulů oborové specializace: 

 MOS se standardní formou výuky (minimální počet zapsaných studentů 20) 

 MOS s konzultační formou výuky (minimální počet zapsaných studentů 10)  

Aktualizace anotací v rámci výukových modulů (ZM, MOZ, MOS) 

Akademická rada VŠEM schválila na základě doporučení vedoucích kateder drobné úpravy anotací předmětů základních 

modulů, modulů oborového základu a modulů oborové specializace. Aktualizace jsou realizovány z důvodů 

přizpůsobení studijních modulů aktuálním požadavkům a trendům.  

Sportovní marketing / Management sportu (MOS) 

Od AR 2010/2011 jsou nově vypsány moduly oborové specializace (MOS), a to Sportovní marketing (SM) a 

Management sportu (MS), viz Struktura a časový plán studia (Anotace studijního modulu). 

Studijní pobyty Erasmus 2010/2011 

Bylo uzavřeno výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2010/2011. Výsledky 

výběrového řízení jsou studentům k dispozici na stránkách VŠEM/Program Erasmus/Výběrové řízení.  

Vzhledem k volným finančním prostředkům pro AR 2010/2011 bude možné předložit přihlášku do výběrového řízení 

pro program Erasmus v rámci druhého kola.  

Uzávěrka druhého kola výběrového řízení pro období leden - září 2011 je do 30.9.2010 (pokyny a příslušné informace, 

viz VŠEM/Program Erasmus). 

E-learning VŠEM (Projekt OPPA) 

 

„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ 

 

V dubnu 2010 bylo zahájeno monitorování přístupů do aplikace E-learning VŠEM formou krátké ankety. Děkujeme 

studentům za spolupráci při řešení, vývoji a testování projektu E-learning VŠEM. 
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VŠEM je povinna údaje uvedené v dotazníku shromažďovat v souvislosti s podmínkami stanovenými smlouvou 

uzavřenou mezi VŠEM a hlavním městem Prahou. Údaje, jejichž vyplnění VŠEM po studentech požaduje, jsou 

shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky 

Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy, které byly VŠEM poskytnuty na 

realizaci projektu E-learning VŠEM v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.  

Sumarizované údaje z dotazníku jsou použity výhradně pro přípravu monitorovacích zpráv za projekt s tím, že výstupy 

jsou dále kontrolovány pracovníky implementační struktury nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při 

zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích. 

Úvod do trimestru 

Na základě návrhů ze strany studentů ohledně rozšíření komunikačních kanálů (student – administrativa VŠEM - 

student) budou od nového AR nově vypsány pravidelné semináře Úvod do trimestru, které před začátkem každého 

trimestru budou informovat studenty o aktualitách a případných změnách souvisejících s administrací studia na VŠEM.  

Absolvování seminářů jako součást výukového soustředění, je pro studenty povinné (klasifikováno zápočtem). 

Administrativní náležitosti (termíny, přihlášení), viz VŠEM/Studium VŠEM/Administrace studie/Úvod do trimestru. 

České akademické hry 2010 (Praha) 

Ve dnech 6.6. až 12.6.2009 se uskutečnil 9. ročník Českých akademických her (Praha). VŠEM na ČAH reprezentovalo 19 

studentů (8 x 1. místo, 3 x 2. místo, 2 x 3. místo). Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci VŠEM. 

VideoForum VŠEM 

V AR 2010/2011 bude zahájen testovací provoz nové výukové aplikace VideoForum VŠEM, která je určena pro 

možnost video konzultací (student - lektor / lektor – student). Studenti VŠEM budou osloveni prostřednictvím 

studentského e-mailu s možností pomoci při finalizaci vývoje a úprav výukové aplikace.    

On-line podpora VŠEM 

Od května 2010 je na stránkách VŠEM k dispozici testovací verze on-line podpory VŠEM (aktivní v úřední době 

studijního oddělení), která je primárně určena pro uchazeče o studium (aplikace neumožňuje propojení v rámci SIS 

VŠEM). Studenti VŠEM musí pro své dotazy a žádosti používat standardně SIS VŠEM/Studijní formuláře. 

Mimořádné termíny VŠEM 

Akademická rada VŠEM schválila od AR 2010/2011 rozšíření možností pro využívání Mimořádných termínů 

(zpoplatněná služba). Studenti budou mít možnost využívat mimořádných termínů pro administrativní úkony, pokud 

uvedené nebude v rozporu s Vnitřními předpisy VŠEM (Statut, Studijní a zkušební řád, Průvodce administrací studia).   

Volby do Studentské rady VŠEM 

V termínu 11.9. – 31.9.2010 proběhnou volby do Studentské rady VŠEM (elektronická forma prostřednictvím SIS 

VŠEM). Podrobnosti budou studentům rozeslány prostřednictvím studentského e-mailu před zahájením 

administrativního zápisu (1.9.2010). 
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Průběžné zápočty (P1) 

Byly aktualizovány anotace studijních modulů/předmětů (P1) s uvedením konkrétního výstupu pro hodnocení 

průběžného zápočtu za daný studijní předmět. 

Vstupní a výstupní výuková soustředění 

Akademická rada VŠEM schválila aktualizaci harmonogramu výuky v rámci vstupních a výstupních soustředění pro 

příslušné studijní moduly a studijní předměty, viz VŠEM/Formy studia/Harmonogram výuky.   

Platby uchazeče/studenta (SIS VŠEM) 

Byl aktualizován modul Platby uchazeče/studenta (SIS VŠEM) obsahující nově přijaté platby studenta a přehled 

vystavených faktur. 

Mimoškolní aktivity VŠEM 

Informačně poradenské centrum VŠEM (IPC VŠEM) zahájilo pro AR 2010/2011 projekt Klub VŠEM, jehož hlavním cílem 

je organizace kulturních a sportovních akcí, respektive mimoškolních aktivit pro studenty VŠEM. Členství v Klubu VŠEM 

je bezplatné a studentovi umožňuje komplexní přehled o všech mimoškolních aktivitách VŠEM pořádaných se 

spolupracujícími a partnerskými institucemi VŠEM nebo úhradu poplatků pro vybrané akce z fondu Klubu VŠEM 

(přihlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled). 

Nařízení rektora 2009/2010 

Nařízení rektora č.09/2009 – Pravomoci delegované rektorem VŠEM 

Tímto nařízením rektor deleguje své pravomoci na prorektory, vedoucí kateder a vedoucí odborů studijního oddělení. 

Nařízení rektora č.10/2009 – Zákaz kouření a požívání alkoholu v prostorách a okolí sídla VŠEM 

V prostorách a okolí sídla VŠEM je zakázáno kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky. 

Nařízení rektora č.11/2009 – Jazykové stipendium VŠEM 

Rektor VŠEM vyhlašuje Jazykové stipendium pro studenty VŠEM. Studenti, kteří splní podmínky pro udělení stipendia, 

mají nárok na příspěvek na jazykový kurz libovolného jazyka v libovolném rozsahu. 

Nařízení rektora č.01/2010 – Pravomoci delegované rektorem VŠEM 

Tímto nařízením deleguje rektor VŠEM pravomoci uvedené v Nařízení č. 09/2009, článek 2 na prorektora pro studium a 

výzkum. 

Nařízení rektora č.02/2010 – Postup do vyššího ročníku studia (ZZK) 

V případě, že student nesplní podmínky pro postup do vyššího ročníku složením příslušných závěrečných zkoušek (SZŘ, 

Článek 21, forma studia P1/P2/K2), může v rámci Administrativního zápisu (AZ) do příslušného akademického roku 

požádat o alternativní administrativní možnosti (Článek 1 – 3) s tím, že změna v průběhu AR je studentovi povolena po 

skončení trimestru, nikoli v jeho průběhu. 
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Struktura kateder VŠEM 

Od 1.7.2010 dochází ke změně struktury kateder na Vysoké škole ekonomie a managementu. Katedra managementu a 

marketingu bude rozdělena na dvě samostatné katedry – Katedru managementu a Katedru marketingu. 

 

 

 


