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PŘEDSTAVENÍ AKADEMIE VŠEM
PRŮBĚH A ZAMĚŘENÍ STUDIA

STUDIJNÍ POPLATKY
PROSTORY A PROJEKTY VŠEM

ORGANIZACE STUDIA

CO SE DNES DOZVÍTE?



Úvod do studia
Základní informace pro úspěšný start studia, setkání 
se zástupci VŠEM, studijními poradci, studenty.

Seminář administrace kontrola studia
Probereme harmonogram studia, zkoušky, písemné 
práce, zkrátka všechny povinnosti, které musíte 
absolvovat pro úspěšné zakončení prvního ročníku.

Společné aktivity
Chceme vás co nejlépe poznat a chceme, abyste 
poznali i vy mezi sebou! Dva dny po sobě se tak 
budeme seznamovat a prozkoumávat VŠEM.

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

Orientace na VŠEM
Práce s webem, výukové aplikace, instalace na vaše 
zařízení.
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Setkání s rodiči
První informativní setkání s rodiči proběhne ve II. polovině září, kdy bude zákonným zástupcům odeslána 
pozvánka do 15.9.2022.

Lyžák VŠEM
Prvním společným výjezdem, který nás čeká, 
je Lyžák VŠEM! Těšit se na něj můžete v novém 
roce, kdy bližší info se dozvíte v průběhu podzimu.

Zahájení studia Akademie VŠEM



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 a možnost sestavení 
studia na míru.

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 _______
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Využijte studia na VŠEM na maximum! 
Nikdo jiný za vás studovat nedokáže…

Co pro studium musíte udělat?

→ Přijmout zodpovědnost za své studium – být samostatný

→ Plnit své studijní povinnosti řádně a včas

→ Řídit se našimi pokyny

→ Dodržovat termíny

→ 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.

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

Rozvrh na každý měsíc studia. 
Bloková výuka (dopolední/odpolední 
blok s volnou hodinou)

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

Písemné práce, kdy témata stanovují 
přednášející u vybraných studijních 
předmětů.

Výuka cizích jazyků (Anglický jazyk + 
volba 2. cizího jazyku (FJ, ŠJ, NJ). 
Rodilí mluvčí a volitelné předměty v AJ).
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do úterý 6.9.2022 je nutné realizovat 
závaznou volbu jazyka prostřednictvím 
on-line formuláře 
(odkaz v emailu + QR kód). 

Volba II. cizího jazyku

Průběh studia – co mě čeká 

ve stejném termínu je nutné nás informovat 
prostřednictvím on-line formuláře (odkaz
v emailu + QR kód), zda budete v rámci 
výuky využívat notebook. 

Notebook do školy
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Přednášky a akce významných 
osobností interaktivní přednášky, 
worksopy, networking, exkurze apod.

Volitelné předměty
rozšiřují znalosti v rámci prakticky 
orientovaných setkání s odborníky 
z praxe.

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.

Možnost skládat zkoušky 
mimo výuku v rámci 
zkouškového období.

Průběh výuky a zkoušek
Výuka cizích jazyků 
(Aj + II. jazyk, včetně 
rodilých mluvčích)

Průběh výuky

ZÁŘÍ│školní rok 2022/23
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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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Interaktivní aplikace VŠEM

VideoLearning a AudioLearning ePlatby a Rezervace VŠEM

Videocvičení a Videokonzultace eBooks VŠEM
Komunikační aplikace
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STIPENDIUM

Školné VŠEM

PREMIUM

→ Základní a studijní literatura
→ Učební a studijní texty 

(elektronické + tištěné)
→ Interaktivní výukové aplikace
→ Výukové videokonzultace
→ Plnění studijních a mimoškolních 

aktivit v průběhu studia

30.000 Kč / rok 50.000 Kč / rok

→ Kompletní výhody STIPENDIUM
→ Individualizace výuky cizích jazyků 

(AJ, NJ, FJ, ŠJ, PJ)
→ Náhradní a mimořádné termíny
→ Možnost přestupu z jiných SŠ
→ Individuální studijní plán (ISP)
→ Neomezený počet volitelných 

předmětů
→ Vrácení 10 % školného po 

absolutoriu
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Financování studia

Možnost získání Stipendia VŠEM až do výše 100 % školného v rámci podpory 
programu pro nadané a znevýhodněné skupiny studentů.

STIPENDIUM VŠEM

→ Rozdělení platby ročních studijních poplatků bez navýšení v rámci cenové
úrovně PREMIUM na 2 - 3 splátky / rok.

→ Studentský úvěr VŠEM ve formě měsíčních splátek s navýšením
(STIPENDIUM 10 + 2 / PREMIUM 10 + 1 splátka).

→ Vrácení 10 % školného (Premium u při splnění daných podmínek)

Studijní průměr (výsledky z předchozího studia na ZŠ); Výsledek přijímacího řízení; Školní a mimo školní aktivity; 
Motivační dopis zaslaný v anglickém jazyce; Doporučení učitele, čí jiné autority; Sportovní stipendium; 
Hendikepovaní a zdravotně postižení (držitelé průkazů ZTP); Svobodné matky/samoživitelky
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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
Kdy můžete přijít 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

Navštivte naše sociální sítě a zjistěte, 
jaká je atmosféra na VŠEM! 
#studiumvsem, #akademievsem

Kontakty VŠEM



DĚKUJI 
ZA POZORNOST



PŘESTÁVKA
VOLBA II. CIZÍHO JAZYKU NOTEBOOK DO ŠKOLY


