VŠEM

STUDIUM

CO SE DNES DOZVÍTE?
STUDIJNÍ PROGRAMY
ZAMĚŘENÍ STUDIA
FORMA A PRŮBĚH
INTERAKTIVNÍ APLIKACE
STUDIJNÍ POPLATKY
PROČ STUDOVAT VŠEM

Průběh studia – co mě čeká?
25 let VŠEM

Flexibilita a administrativní servis

Vzdělání v akreditovaných studijních programech
s desítkami zaměření studia, on-line kurzy
MOOC, Nanostudium i CŽV.

Maximální míra komfortu, flexibilní studium na
míru vašim potřebám, ideální pro vytížené studenty.

Česká a mezinárodní (ACBSP) akreditace

Interaktivita studia

Mezinárodní srovnání kvality studijních programů
a dva diplomy pro naše absolventy.

Moderní pojetí výuky s využitím on-line výukových
aplikací VŠEM.

Mezioborové znalosti

Provázanost teorie a praxe

Přesah získaných znalostí mezi dílčími obory pro
nejlepší uplatnění absolventů v průběhu celého
profesního života..

Maximální propojení teorie a praxe, odborníci
z praxe, výuka není dělena na přednášky
a cvičení. Více než 100 partnerských firem.

Erasmus +

Projekty VŠEM

Více než 50 partnerských univerzit po celé Evropě.
Studijní pobyty i pracovní stáže.

Podnikatelské inkubátory StartUp VŠEM, Elitní
program, Manažerské centrum
a řada dalších.
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Studijní programy – jaké studium vás láká?

Bakalářský studijní program
3 roky

Magisterský studijní program
2 roky

Master of Business Administration
1 rok

Doktorský profesní studijní
program
3 roky

Bc. + BBA│Ing. + MSc.
Česká a mezinárodní akreditace = 2 diplomy
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Oblasti a zaměření studia – čemu se chcete věnovat?
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Oblasti a zaměření studia – co vás baví a zajímá?
OBLAST STUDIA
→ Marketing a reklama

ZAMĚŘENÍ STUDIA
→ Reklama a PR
→ Internetový obchod
→ Sportovní marketing a management
→ Sociální média
→ Audiovizuální marketingová komunikace

→ Mezioborové znalosti
→ Další rozšíření zaměření studia v rámci praktických
aplikací a volitelných předmětů
→ Přednáší odborníci z praxe
→ Akce VŠEM (Hosté VŠEM, Skill-port VŠEM,
workshopy, podcasty, StartUp VŠEM)
→ Volba v rámci zahájení studia, možné změnit v 1. ročníku
Dne otevřených dveří VŠEM
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Průběh studia – co mě čeká?
Výuková soustředění interaktivní přednášky,
cvičení, workshopy, networking.

Rozvrh na celý AR znáte s předstihem tak,
abyste mohli plánovat své pracovní i osobní
aktivity.

Výuka cizích jazyků (zkouška z AJ/NJ jazyka,
nabídka studijních předmětů, volitelné anglické
konzultace a příprava na zkoušku).

Zkouškové období na VŠEM 12 měsíců
v roce a 7 dní v týdnu!

Praktické aplikace rozšiřují Vaše znalosti v rámci
prakticky orientovaných setkání s odborníky
z praxe.

Písemné práce, kde každý student volí
výstup, dle svých preferencí (prakticky či
teoreticky orientované práce).

100 praktických aplikací_

100 volitelných předmětů _

Praktické aplikace rozšiřují znalosti v daném oboru
v rámci prakticky orientovaných setkání s odborníky
z praxe (workshopy, odborné exkurze,, předměty
v AJ, debaty, panelové diskuse atd.).

Volitelné studijní předměty je možné
absolvovat dle studijních preferencí
studenta.
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Mikrodiplomy VŠEM_________ Nanostudium VŠEM
Prokažte se na trhu práce znalostmi z dané
oblasti již v průběhu studia, nemusíte čekat
na absolutorium! Při průběžném plnění studijních
povinností vám jsou vystaveny Mikrodiplomy VŠEM
(Project mastery, Communication and Society,
Junior Business Administrator…)

jak probíhá aktuální výuka___
Výuka na VŠEM probíhá v souladu s
vládními nařízeními bez omezení.

?

_____

Nejste si jisti, zda je pro vás vhodné studium na VŠ
v délce 2-3 let? Vyzkoušejte Nanostudium
VŠEM! On-line výukový program, kde získáte
znalosti ze zvolené oblasti rychle a ve chvíli,
kdy je potřebujete.
Business inovator, Data scientist, Marketing
specialist, Faciitator, HR specialist, Financial
manager, Humuna Behaviorist, TOP leadership,
Project manager, Business Analytics, PR specialist,
System manager, Startup kit a další.

Forma studia – kdy chcete chodit do školy?

prezenční _____

distanční

_____

→ Bc. / BBA / Ing. / MSc. / MBA /
→ Všední dny Po – Pá
→ 1 – 3 dny / týden

→ BBA / MSc. / MBA / DBA
→ Kdykoli on-line
→ Samostudium a videokonzultace

kombinovaná I____

kombinovaná II

→ Bc. / BBA / Ing. / MSc. / MBA
→ Víkendy So – Ne
→ 1 - 2 víkendy / měsíc

→ Bc. / BBA / Ing. / MSc. / MBA
→ 1x / trimestr
→ 2 – 3 pětidenní soustředění / AR

Vzorový rozvrh
Vzorové rozvrhy a další informace na webu www.vsem.cz / Forma a průběh studia
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status studenta

______

?

Všichni studenti VŠEM jsou studenty bez
ohledu na zvolenou formu studia (prezenční,
kombinovaná, distanční), nebo věk studenta,
kdy všichni obdrží potvrzení o studiu s uvedenou
formou studia.

povinná docházka______

studijní poplatky_____

Podmínka docházky se primárně odvíjí od
zvolené cenové úrovně škoného (Klasik min. 90
%). Pro všechny cenové úrovně je stanovená
minimální docházka u předmětů zaměření studia.
Jinak na VŠEM registrace docházky povinná není.

Výše studijních poplatků je shodná vždy pro všechny
formy studia (výše školného se v jednotlivých
formách studia neliší).

Interaktivní aplikace VŠEM – co usnadní vaše studium?

VideoLearning a AudioLearning

Videocvičení a Videokonzultace

SIS VŠEM

ePlatby a Rezervace

Učební texty a eBooks VŠEM
Den otevřených dveří VŠEM
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Přijímací řízení – pár kroků a jste studentem!
→ ePřihláška ke studiu zdarma (při zahájení studia)
→ Zahájení studia 3x / rok
→ Individuální termíny přijímacího řízení
I. kolo přijímacího řízení
→ Elektronický dotazník PŘ
II. kolo přijímacího řízení
→ Osobní konzultace se studijním poradcem
(nepovinné)
→ Povinnost pro občany cizí státní příslušnosti
(mimo SR) a žadatele o stipendium

Přijímací řízení VŠEM,
nikoli přijímací zkoušky!

AKADEMICKÝ
ROK

LEDEN 2023
ePřihláška do 1.1.2023

DUBEN 2023
ePřihláška do 1.4.2023

ŘÍJEN 2022
ePřihláška do 1.9.2022
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Zahájení studia – na co se těšit po přijímačkách?
Úvod do studia

Seminář k psaní písemných prací

Základní informace pro úspěšný start studia, setkání
se studijními poradci, studenty, absolventy i lektory.

Napsat odbornou práci není jen tak, ale my vás
v tom nenecháme – naučíme vás to!

Orientace na VŠEM

Skupinová konzultace

Práce s webem, výukové aplikace, instalace na vaše
zařízení, studentský informační systém.

On-line skupinová konzultace s prostorem pro
všechny vaše dotazy.

Seminář kontrola studia

Informačně poradenské centrum

Zkoušky, písemné práce i ty závěrečné, vše, co musíte
absolvovat pro úspěšné absolutorium.

Studijní poradci jsou vám k dispozici každý den.
Využijte konzultace na začátku studia i v jeho
průběhu, nejste na to sami!

Konzultace k cenovým úrovním

Seznamovák VŠEM

Vše, co můžete v rámci své cenové úrovně čerpat tak,
abyste si ze studia na VŠEM odnesli maximum.
Připomeneme podmínky cenových úrovní.

Kdo vyrazí se Studentským klubem VŠEM?
Nepovinný adaptační kurz, kam jezdí prezenční
i kombinovaní studenti.
Den otevřených dveří VŠEM
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?
studium od ledna/dubna

přijímací řízení _______

Plnohodnotné studium se stejnou délkou
studia (ročníku), jako v případě zahájení
od října.

Procesem přijímacího řízení vás provedou
kolegové z Informačně poradenského centra.
Zodpovíme Vaše dotazy, představíme studium,
navrhneme úpravu studia na míru vašim
potřebám, provedeme vás po budově.

O nic nepřicházíte, nic nedoháníte, nejste
připojeni k žádné existující studijní skupině.

počet uchazečů_______

úspěšnost PŘ___

___

Každý rok se na VŠEM hlásí přes 2.500
zájemců o studium.

Více než 95 % - splnění administrativních
podmínek, doložení veškerých podkladů,
prokázání znalosti jazyka apod.

Cenové úrovně školného – za kolik budete studovat?

od 20.000 Kč / rok

40.000 Kč /rok

pro aktivní studenty – podpora ze strany VŠEM

výhodné studium s průběžným plněním povinností

od 50.000 Kč / rok

od 70.000 Kč / rok

flexibilita a komfort, který nabízí jen VŠEM

maximální flexibilita, individualizace a podpora
ve studiu

Změna cenové úrovně
Žádost o změnu cenové úrovně kdykoli v průběhu studia.
Den otevřených dveří VŠEM
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Cenové úrovně školného – jak se v nabídce zorientovat?
→ Učební texty a studijní literatura VŠEM (elektronické + tištěné)
→ Zkouškové období 10 - 12 měsíců
→ Uznání předmětů z jiných VŠ/VOŠ
→ Neomezený počet volitelných předmětů
→ Zahraniční tituly BBA / MSc.
→ Nanodiplomy / Mikrodiplomy VŠEM
→ Vrácení 10 % školného po absolutoriu
→ Zkrácení studia a individuální studijní plán (EXCLUSIVE)
→ Individuální termíny zkoušek, bezplatné prodloužení studia (EXCLUSIVE)
→ Průběžné plnění povinností (kredity, průměr, studentské aktivity) KLASIK /
STANDARD
→ Osobní administrativní a studijní asistent (EXCLUSIVE)
Den otevřených dveří VŠEM
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Studijní poplatky
KLASIK

STANDARD

PREMIUM

EXCLUSIVE

Bc.

20.000 Kč / rok

40.000 Kč / rok

60.000 Kč / rok

80.000 Kč / rok

Ing.

30.000 Kč / rok

40.000 Kč / rok

60.000 Kč / rok

80.000 Kč / rok

MBA

-

-

70.000 Kč / rok

90.000 Kč / rok

DBA

-

60.000 Kč / rok

80.000 Kč / rok

Bc. + Ing.

-

50.000 Kč / rok

70.000 Kč / rok

40.000 Kč / rok

-
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rozdělení plateb

stipendium

Rozdělení platby školného bez navýšení
na 2 – 4 splátky, dle zvolené cenové úrovně.

Studijní stipendium, stipendum pro válečné veterány,
svobodné matky, zaměstnance neziskových
organizací a zdravotnických zařízení, sportovní
a olympijská stipendia, stipendia pro zdravotně
postižené výhradně z prostředků VŠEM

Měsíční platba školného v rámci Studentského
úvěru VŠEM.
Editace faktury ke studijním poplatkům – např.
část hrazená zaměstnavatelem.

_____

?

studentské aktivity__

proč cenové úrovně

_

Plnit je zvládne každý, kdy se nejedná
o časovou zátěž nad rámec samotného studia.
Student sám přichází s tím, jak by se chtěl do děni
na VŠEM zapojit.

Sami rozhodnete o tom, jak vysoké budete hradit
školné dle toho, jaké služby jsou pro vás v rámci
studia zásadní a potřebné.

Stále se něco děje...

Vzorová prezentace VŠEM
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Prostory VŠEM – nejsme jen škola!

→ Moderní výukové a administrativní prostory
→ Studovna a knihovna VŠEM
→ Studentská jídelna

→ StartUp VŠEM
→ Klub VŠEM
→ Campus VŠEM

Venkovní učebny a sportoviště!
Den otevřených dveří VŠEM
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Campus VŠEM – pravý studentský život!
→ Více než 350 lůžek
→ Apartmány pro 1 – 5 osob s vlastní koupelnou kuchyňským
koutem.

→ Nadstandardní apartmány se střešní terasou
→ K nastěhování ihned
→ Pro studenty VŠEM od 4.000 Kč / měsíc
→ Více informací na www.campusvsem.cz

Den otevřených dveří VŠEM
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Kontakty VŠEM – ptejte se, jsme tu pro vás! Nyní i v průběhu studia.

Informačně poradenské centrum
Kdy můžete přijít osobně a bez objednání?
Pondělí – Neděle

12:00 – 17:00 hod.

Telefonní dotazy s funkcí zpětného zavolání + 420 245 010 245
Pondělí – Neděle

11:00 – 17:00 hod.

Písemné dotazy prostřednictvím Kontaktní formulář VŠEM

Navštivte naše sociální sítě a zjistěte,
jaká je atmosféra na VŠEM! #studiumvsem
Den otevřených dveří VŠEM
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Informace VŠEM – kde hledat dál?

časté dotazy

_

TOP 10 VŠEM

_____

Přehledně zpracované nejčastejší dotazy
zájemců o studium k jednotlivým tématům
(přijímačky, forma studia, školné, studium,
zkoušky atd.).

Shrnutí toho nejlepšího na VŠEM i to, co
nejvíc ocení maturanti a zaměstnaní studenti.

recenze studentů____

hodnocení předmětů

Zajímá vás, proč si naši studenti vybrali
VŠEM? Podívejte se na jejich videa!

Všichni studenti hodnotí každý trimestr
výuku i vyučující. K dispozici máme stovky
tisíc hodnocení.

sociální sítě________

setkání s absolventy

Chcete se podívat na setkání s lektory,
on-line záznam DOD, představení studentů,
absolventů, stipendistů, nebo záznamy ze
setkání s významnými osobnostmi?
Sledujte naše sociální sítě!

On-line setkání s vybranými studenty
a absolventy VŠEM, kteří rádi zodpoví
vaše dotazy, probíhá každý měsíc!

Den otevřených dveří VŠEM
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DĚKUJEME ZA
POZORNOST

