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PŘEDSTAVENÍ AKADEMIE VŠEM

PRŮBĚH A ADMINISTRACE STUDIA STUDIA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

KONTROLA STUDIA

ORGANIZACE STUDIA

PROSTORY A PROJEKTY VŠEM

CO SE DNES DOZVÍTE?



25 let VŠEM

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

Mezioborové znalosti

Přesah získaných znalostí mezi dílčími obory pro 

nejlepší uplatnění absolventů v průběhu celého 

profesního života.

Interaktivita studia

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

Provázanost teorie a praxe

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

Česká a mezinárodní (ACBSP) akreditace
Mezinárodní srovnání kvality studijních 
programů a dva diplomy pro naše absolventy. 
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Spolupráce se zahraničím

Více než 50 partnerských univerzit po celé 

Evropě. Hostující přednášející i zahraniční 

pobyty.

Projekty VŠEM

Podnikatelské inkubátory StartUp a Akcelerátor 
VŠEM, Elitní program, Manažerské centrum 
a řada dalších.

Vysoká škola ekonomie a managemetu

Flexibilita a administrativní servis

Maximální míra komfortu, flexibilní studium na 

míru vašim potřebám, ideální pro vytížené 

studenty.



TOP 10 
AKADEMIE VŠEM
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Mezioborové znalosti 

(průřezové kompetence) 

absolventa, viz Profil absolventa

Elitní program a StartUp

VŠEM získejte profesní 

zkušenosti (nezisková 

organizace, startup, korporát, 

malá firma) již při studiu, nebo 

si vyzkoušejte podnikání.

Studenti Akademie VŠEM 

mohou prokázat své 

vědomosti již v průběhu 

studia a nemusí spoléhat jen 

na maturitu – Mikrodiplomy

VŠEM.

Campus VŠEM - ubytování v 

apartmánech, multifunkční 

výukový a studijní prostor, 

knihovna, posilovna, jídelna, 

venkovní učebny i sportoviště.

7 8 ______

Testování probíhá mimo 

výuku v rámci 

zkouškového období VŠEM. 

Student absolvuje test ve 

chvíli, kdy se cítí připraven.

Moderní pojetí výuky s 

důrazem na praktickou aplikaci 

teoretických znalostí, 

osobnosti z praxe i 

spolupráce s firmami již v 

průběhu studia.

Provedeme vás studiem na 

střední škole - Informačně 

poradenské centrum VŠEM pro 

uchazeče, studenty i rodiče 

k dispozici 7 dní v týdnu.

Studentský život a aktivity, 

které pro studenty realizuje 

Akademie VŠEM, anebo je 

chystají sami studenti pro své 

spolužáky.

9 10 _____

3 4 ______ 5 6 _________

Volba zaměření studia od 
třetího ročníku a desítky 
volitelných předmětů pro 
sestavení studia na míru.

Studujte to, co vás baví, v čem 
vynikáte a co vám dává smysl!

Interaktivní výukové 

aplikace VŠEM (Videolearning, 

Audiolearning, Videoforum, 

VideoStream, eBooks...) 

navržené s ohledem na 

potřeby našich studentů.

1 2 _______



5

Student se musí do studia aktivně zapojovat

Co musí studenti pro studium udělat?

→ Přijmout zodpovědnost za své studium – být samostatný, viz Profil absolventa Akademie VŠEM

→ Plnit své studijní povinnosti řádně a včas

→ Řídit se pokyny VŠEM

→ Dodržovat termíny a pravidla

→ V případě potřeby řešit studijní potíže s předstihem (Studijní poradci Informačně poradenského 
centra)

→ Využívat toho, co Akademie VŠEM nabízí, na maximum, a to i nad rámec studijních povinností

→ Aktivně se zapojovat se do dění na VŠEM



Výuková soustředění interaktivní 
přednášky, cvičení, workshopy, 
networking díky modulové výuce.

Praktické aplikace (PA) rozšiřují znalosti 

v rámci prakticky orientovaných setkání 

s odborníky z praxe. Termíny i nad rámec 

výuky.
Zkouškové období na VŠEM 
10 měsíců v roce a 7 dní v týdnu.
Testování mimo výuková soustředění.

Výuka cizích jazyků (A J + II. cizí jazyk.
Rodilí mluvčí, volitelné předměty v A J, 
konverzace).
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Průběh a administrace studia

Propojení výuky s VŠEM. Pravidelná účast 

(1x/měsíc) na vybraných přednáškách 

z oblastí společenských věd na VŠ. Získání 

povědomí o dílčích oborech, zhodnocení 

možného profesního směřování.

Tematické přednášky a workshopy
s osobnostmi z praxe, se zástupci 
firem či vybraných organizací. 
Vztaženo 
k aktuálnímu společenskému dění.

Volitelné předměty rozšiřují znalosti 

v rámci prakticky orientovaných setkání 

s odborníky z praxe. Možnost volby 

od II. ročníků, od II. pololetí I. ročníku PA
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Přednášky a vystoupení 
významných osobností, 
interaktivní přednášky, worksopy, 
networking, exkurze v rámci 
daných výukových bloků

Modulová výuka, tedy výuka

v blocích slučuje více hodin, 

věnovaných jednomu předmětu 

tak, aby došlo k lepší koncentraci 

studenta na danou problematiku, 

než je tomu v případě 45 minutové 

výukové hodin.

Skládání zkoušek mimo výuku v rámci 
zkouškového období (výuka se zaměřuje 
pouze na předávání teoretických 
a praktických znalostí)

Průběh výuky a zkoušek

Průběh výuky

ZÁŘÍ│školní rok 2022/23

Rozvrh na každý měsíc studia. Možnost 

sestavovat tematicky dle jednotlivých období 

a seskupovat oborově příbuzné studijní 

předměty.

Bloková výuka 

(dopolední/odpolední blok s volnou 

hodinou)
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Zaměření studia a volitelné předměty

Start-up junior (seznámení s existujícím start-upem, realizace fiktivních či reálných projektů), 

Multimédia (propojení IT znalostí s praktickým využíváním v mediální tvorbě), Politický marketing 

(mediální výchova, fake-news, PR), Rétorika, Etika a etiketa, Projektové řízení, Základ copywritingu, 

Reklamní a grafická tvorba, Animace...
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Kontrola studia

→ Zkouškové období na VŠEM 10 měsíců v roce a 7 dní v týdnu

→ V průběhu výuky 
→ individuální a skupinové projekty
→ práce v hodině
→ dílčí písemné práce
→ min. 1 výstup / pololetí / studijní předmět

→ Elektronické zkouškové testy (EZK)
→ zkouškové termíny (před výukou, v polední pauze, po výuce)
→ multiple choice, otevřené otázky
→ testování ve zkouškové učebně (404)
→ přihlašování prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM
→ výsledek ihned, případně do 14 dnů (otevřené otázky)
→ min. 1 test / pololetí / studijní předmět 

→ Klasifikace
→ Výsledná klasifikace pro dané studijní předměty vychází z průměru všech 

známek ze studijního předmětu



Organizace školního roku

Ukončení I. pololetí Úterý 31.1.2023

Ukončení školního roku Pátek 30.6.2023

Uzavření docházky

→ I. pololetí Pátek 20.1.2023

→ II. pololetí Úterý 20.6.2023

→ Prázdniny / ředitelská volna na www.akademievsem.cz/kontakty

→ Důležité termíny školního roku:

Veškeré informace vždy 
dostupné na www.akademievsem.cz

http://www.vsem.cz/kontakty


4

Interaktivní aplikace VŠEM

VideoLearning a 

AudioLearning

ePlatby a Rezervace VŠEM

Videocvičení a Videokonzultace eBooks VŠEM

Komunikační 

aplikace
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Komunikační aplikace VŠEM

→ Výhradní způsob komunikace 
(Akademie VŠEM, IPC VŠEM, 
pedagogičtí pracovníci) pro studenty 
a zákonné zástupce.

→ Studijní formuláře (studenti) 
jmeno.prijmeni@infovsem.cz

→ Kontaktní formulář (zákonní zástupci)

→ Ze strany Akademie VŠEM individuální 
i hromadné informační zprávy.

→ Reakce zpravidla ve lhůtě 3 – 30 dnů 
dle povahy žádosti / dotazu.

mailto:jmeno.prijmeni@infovsem.cz


Rezervační aplikace VŠEM

→ Konzultace se studijními poradci IPC VŠEM
→ studenti aktivní účet (přihlašování jmeno.prijmeno@infovsem.cz)
→ zákonní zástupci bez nutnosti registrace

→ Konzultace s pedagogickými pracovníky VŠEM
→ 30 min. po konci každé výuky bez nutnosti rezervace
→ další termíny pravidelně zveřejňovány pro nadcházející měsíc
→ doplnění učiva po absenci, doučování, konzultace zadaných projektů, rozvojové aktivity apod.

mailto:jmeno.prijmeno@infovsem.cz
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Projekty VŠEM

→Centrum ekonomických studií CES VŠEM

→Centrum inovačních studií CIS VŠEM

→StartUp VŠEM

→Akcelerátor VŠEM

→Manažerské centrum VŠEM

→Elitní program VŠEM

→Mezinárodní studentský klub VŠEM @erasmus_vsem

→Studenti VŠEM pomáhají @studentivsempomahaji

→Společenská odpovědnost VŠEM

→Nakladatelství VŠEM
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Prostory VŠEM

→Moderní výukové a administrativní prostory

→ Audiovizuální studio VŠEM

→ Studovna a knihovna VŠEM

→ Rozvojové centrum

→ Posilovna a tělocvična Campus VŠEM 

→ Studentská jídelna

→ Kavárna VŠEM Helen´s coffee

→ StartUp VŠEM + Akcelerátor VŠEM

→ Klub VŠEM

→ Campus VŠEM

→ Venkovní pozemky



→ Více než 250 lůžek

→ Apartmány pro 1 – 4 osoby s vlastní koupelnou.

→ Nadstandardní apartmány se střešní terasou i vlastní 
kuchyňskou linkou

→ Sdílené prostory (posilovna, prádelna, tělocvična, herna…)

→ Více informací na www.campusvsem.cz
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Campus VŠEM
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Informačně poradenské centrum

Osobně a bez objednání

Pondělí – Neděle 12:00 – 17:00 hod.

Telefonní dotazy s funkcí zpětného zavolání + 420 245 010 245

Písemní dotazy prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM

Zdroje informací

Webové stránky www.akademievsem.cz

Rodiče Akademie VŠEM / Aktuality / Kontakty atp.



DĚKUJI 
ZA POZORNOST


