
Pokud student akci organizuje, je počítáno s tím, že nejen hosta
doporučí, ale domluví s ním veškeré organizační záležitosti, akci
propaguje tak, aby byla její návštěvnost ze strany studentů (případně
i veřejnosti) co nejvyšší a rovněž zajišťuje organizaci v den akce.
Škola zveřejní událost na webových stránkách a sociálních sítích.

Veškeré návrhy na výše uvedené přednášky je nutné zaslat prostřednictvím
příslušného on-line formuláře, viz Přehled studentských aktivit VŠEM. Každý
zaslaný návrh je následně posouzen Administrativní komisí VŠEM (dále
jen ADK VŠEM), která posuzuje vhodnost a přínosnost realizace.
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POKYNY K REALIZACI PŘEDNÁŠEK 
MIND-POWER, SKILL-PORT A HOSTÉ VŠEM

Součástí každého návrhu/formuláře musí být představení navrhovaného
přednášejícího, název a podrobná anotace přednášky, několik možných
termínů (viz bod 3) a fotografie navrhovaného přednášejícího, ze které
bude v případě schválení vytvořena grafická pozvánka na přednášku. Fotografie
by měla být vysoké kvality a zachycovat minimálně horní polovinu těla.

V případě schválení ADK VŠEM je nutné přednášku realizovat, kdy se jedná
o závazné schválení, na které nemá vliv ani změna cenové úrovně apod.

Pokud je student ADK VŠEM vyzván k doplnění jakýchkoliv podkladů či informací,
musí tak učinit nejpozději do 7 dnů.

Přednášky jsou zpravidla realizovány ve dnech úterý - čtvrtek,
se začátkem v 17:00/17:30 hod. Přehled aktuálně plánovaných přednášek
naleznete v Harmonogramu akcí VŠEM, kdy se zpravidla realizují 1 - 2 přednášky
týdně dle naplněnosti kalendáře.

Samotná realizace může probíhat prezenčně či on-line, kdy záleží
na preferenci přednášejícího a konečném rozhodnutí ADK VŠEM.

V případě nedodržení jakéhokoliv z uvedených postupů nebude umožněna
realizace dané akce a studentovi, který měl akci již schválenou, budou uděleny
administrativní body. Zároveň v daném AR nebude moci tuto aktivitu
opětovně plnit.

KDO JE VHODNÝM KANDIDÁTEM A DO KTERÉHO CYKLU JEJ LZE ZAŘADIT?

https://www.vsem.cz/studentske-aktivity.html
https://www.vsem.cz/harmonogram-akci-vsem.html
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https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/navody/Pokyny pro kvalitni video.pdf
https://www.youtube.com/user/StudiumVSEM
https://open.spotify.com/show/7J1FAlY2tdoa4OQMpZEPUS
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