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editorial

Milá prvačko, milý prváku,
vítej na Vysoké škole ekonomické v Praze, jedné z nejlepších ekonomických
vysokých škol ve střední a východní
Evropě. Je to místo, které tě připraví
na budoucí profesní život. Mnohá ocenění,
která tato škola za svou existenci získala, jsou
důkazem její kvality. Čas strávený na vysoké škole však není jen o učení a přípravě
na budoucí kariéru. Jedná se o období
volnosti, nových kamarádství, lásek, party, chodbovic. A věř, že o tom vím své.
Na naší škole působí několik desítek
studentských spolků, které se zabývají bankovnictvím a statistikou přes IT až
po umění a cestování. Každý si zaručeně
přijde na své. Právě spolky jsou skvělou
cestou k poznání stejně smýšlejících lidí,
s kterými tě spojují stejné zájmy. Prostředí velké univerzity totiž umí být hodně

individuální. Během přednášek, kterých
se nezřídka účastní dvě stě až tři sta lidí,
se těžko buduje stálý okruh přátel. Jedním
z nejstarších spolků je i redakce iListu.
Pravidelně čtenáře informujeme o novinkách ve škole a děláme rozhovory s úspěšnými studenty a absolventy Vysoké školy ekonomické. Mezi našimi články však
najdete i cestopisy nebo recenze na knihy
a filmy.
Teď právě držíš v ruce náš prvácky speciál, který již několik let připravujeme
pro nováčky na ekonomce. Jak si
vytvořit rozvrh? Kam zajít na jídlo? Jak se
zorientovat v bludišti budov naší školy
a jak oslovovat vyučující? Tohle a mnohem víc se dozvíš na následujících stránkách. Život prváka totiž umí být bez
správných informací velmi náročný.

Pokud bys narazil na něco, s čím si nebudeš vědět rady, neváhej se na nás obrátit
na naší e-mailové adrese redakce@ilist.
cz. Náš redakční tým tvoří směs studentů
z různých ročníků a fakult, proto se určitě vždy najde někdo, kdo ti bude umět
poradit. Pokud tě baví psaní, focení, nebo
grafika a rád by si svou zručnost rozvíjel
i mimo svůj kolejní pokoj, rádi tě mezi
námi přivítáme. Můžeš nám napsat, nebo
rovnou přijít na naši pravidelnou schůzi. Scházíme se každé pondělí od 19:30
v místnosti SB112 na Žižkově. Více o nás
se dozvíš na webu iList.cz nebo sleduj náš
facebook (Studentský list).
Hodně štěstí!
Filip Kubus

2

Obsah
Jak si sestavit rozvrh

4

InSIS: Inteligentní sluha každého studenta

7

Připojte se k internetu snadno a rychle

11

Šestnáct webovek, bez kterých se neobejdete 12
Jak se neztratit v areálech školy

16 - 18

Mimoškolní aktivity

28

iList – nezávislý časopis studentů Vysoké školy ekonomické v Praze

Vydává Studentský list z.s. – registrace MK ČR E 11068 – ISSN 1213-8576 – adresa redakce Vysoká škola ekonomická v Praze,
nám W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – e-mail redakce@ilist.cz – e-mail na redaktory jmeno.prijmeni@ilist.cz –
šéfredaktor Filip Kubus – šéfeditorka Michaela Váňová – editoři Jana Kohoutová, Lýdia Rosová, Jakub Mejstřík, Alice Stejskalová,
Veronika Ptáčková, Kristina Tůmová – fotografie Jan Černý, Filip Kubus – kresby Lenka Sluková, Johana Amlerová – grafika
a sazba Kristýna Kantková – inzerce Markéta Fryčková – propagace Kristýna Kantková, Johana Amlerová – distribuce Karolína
Holevová

3

O redakci
Žurnalistika žije na VŠE již
devatenáct let
iList je nezávislé médium studentů Vysoké školy ekonomické. Je to časopis, který
připravujeme pro studenty i zaměstnance
ekonomky. Záběr iListu, který se nejen po
žižkovských chodbách šíří již devatenáct
let, je široký. Hlavním cílem naší práce
je snaha o co nejkomplexnější zpravodajství z prostředí vysoké školy. Přinášíme
informace o aktuálním dění, problémech
a dalších tématech, která zasahují do života vysokoškoláka. Tento cíl naplňujeme
i pomocí pravidelných rubrik, například
studium v zahraničí, kariéra či ekonomika. Své místo v iListu má ale i kultura,
sport a zábava.

Na internetu v novém kabátě
Kromě tištěného vydání má iList i svého internetového bratříčka. Na adrese
www.ilist.cz tak můžete procházet články rozdělené do několika rubrik a číst

Nejbližší číslo iListu vyjde 2. října.
K dostání bude na všech tradičních
prodejních místech v areálech VŠE
na Žižkově a na Jižním Městě.

o tématech, kterým se v papírovém vydání nedostává prostor. K dispozici jsou
vám aktuality o tom, co se právě děje
na škole formou článků nebo krátkých
upoutávek. Dále je iList.cz také místem
pro diskuze a blogy studentských
organizací. Zaujmout vás ale mohou
i ankety, videa ke konkrétním tématům
nebo rozhovory.

To, že je práce v iListu kromě zábavy také
užitečná praxe, potvrdí bývalí redaktoři, grafici či manažeři pracující ve velkých médiích jako Hospodářské noviny,
Aktuálně.cz
nebo
Český
rozhlas.
Ne všichni samozřejmě pokračují v klasické novinářské kariéře, přesto jim iList
pomohl třeba k práci v oblasti marketingu
nebo PR.

Od Studentských listů k iListu

Baví nás, to hlavně v noci

Ode dne, kdy na VŠE poprvé vyšel iList,
uplynulo již devatenáct let. Skupina studentů vedlejší specializace Ekonomická
žurnalistika kolem Jaroslava Struhaly vydala pod názvem Studentské listy seznam
kurzů pro další semestr. První „klasické“
vydání nazvané Studentský list vyšlo
následně v říjnu a mělo osm stran. Dnes
vycházíme pod názvem iList na 28 nebo
32 stranách. Celkový počet vydání iListu
již přesáhl sedmdesátku a redakcí prošly
stovky studentů. Současným šéfredaktorem je Filip Kubus.

Redakce iListu je tvořena výhradně
studenty VŠE, kteří svou práci vykonávají dobrovolně a bez nároku na finanční
odměnu. Hnacím motorem naší činnosti
je nadšení pro amatérskou žurnalistiku,
zájem o dění ve škole a v neposlední řadě
také výborná parta, která netráví pohromadě večery jen prací. Redaktoři nadále
pořádají pravidelná (po)pracovní setkání v některé ze žižkovských hospůdek.
Kromě toho spolu ale chodí do divadla,
do kina nebo na koncerty a plesy.

Prodejní místa a další adresy
Žižkov:
šatna u menzy Italská – týden od začátku prodeje

WEB:

knihovna VŠE Stará budova – celý měsíc

www.ilist.cz

antikvariát VŠE Stará budova – celý měsíc

E-mail:

Restaurace Deštník v Nové budově – celý měsíc

redakce@ilist.cz

Menza Italská – celý měsíc

Adresa redakce:

Jižní Město:

SB 413, budova Vysoké školy ekonomické

vestibul budovy JM (vedle vrátnice) – o přestávkách během
týdne od začátku prodeje
bufet JM – celý měsíc

Online:
Publero (Alza media) – najdeš zde i archiv starých čísel iListu

iList.cz
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Tvorba rozvrhu prověří
vaše organizační
schopnosti
První semestr je, pokud jde o rozvrh,
jednoduchý. Fakulta jej připravuje sama,
studenti si tedy ve většině případů dodatečně zapíšou jen jazyky a sportovní kurzy. V dalších semestrech už je ale všechna
práce jen na studentech. Základním nástrojem pro práci s rozvrhem je informační systém InSIS (insis.vse.cz), přes který
probíhají registrace a zápisy. Do rozhraní
se vstupuje přes Portál studenta v oddílu Moje studium rozkliknutím symbolu
„tří stop“. Je důležité si uvědomit rozdíl
mezi registrací a zápisem. Označení je
vcelku logické, předměty si nejdříve ve
stanoveném období zaregistrujete, tedy
vlastně„objednáte“, a ony vám následně
budou (nebo také nebudou) zapsány, tedy
„přiděleny“.

Rady a postřehy
Při registraci i zápisech dávejte pozor na to, kde se vámi vybrané kurzy
konají. Cesta mezi Jižním Městem
a Žižkovem totiž trvá přibližně 40 minut, na což patnáctiminutová přestávka rozhodně nestačí.
Ztrácet kredity kvůli rozvrhu se příliš
nevyplácí, naopak je dobré snažit se
nasbírat jich co nejvíce.
Nezapomeňte, že když je na konci
semestru vypsána „pocitová anketa“,
je dobré ji vyplnit – při ručním zápisu na další semestr se totiž dostanete
do InSISu o hodinu dřív, než ti, kteří jí
nevyplní, a máte tak značnou výhodu.

Registrace versus zápis
Celý proces pak zahrnuje tři fáze: registraci, automatizovaný zápis a ruční zápis.
Během registrace si vybíráte ze seznamu kurzů jednotlivé předměty tak, aby
vám výsledný rozvrh co nejvíc časově
vyhovoval. Často si také lze vybrat mezi
více přednášejícími či cvičícími. Při výběru kantorů využijte reference na Všeborci
nebo Facebookových skupinách předmětů - rozdíly v jejich stylu výuky jsou

často velké. Při výběru předmětů
je vhodné držet se daného studijního
plánu, který je k nalezení na webových
stránkách vaší fakulty. Při registraci
volitelných předmětů zase nezapomeňte,
že máte jen omezený počet kreditových
poukázek a je škoda je vyplýtvat kvůli
hodinám čínské konverzace, když se vám
možná budou hodit při třetím pokusu
o zdolání statistiky. Myslete také na své
schopnosti. Předmět se může zdát
jednoduchý tím, že je za tři kredity,
ale nakonec vás třeba dokáže potrápit nebo jím strávíte hodně času
nad náročnou semestrální prací.
Počet kreditů totiž ne vždy odpovídá náročnosti skutečné. Registrace
trvá pokaždé delší dobu a nemusíte se bát zaregistrovat i do plně
obsazeného
kurzu.
Nezáleží
dokonce ani na tom, zda si předměty registrujete první nebo poslední den. O přidělení kurzu totiž
rozhoduje ročník studia a prospěch. Přednost mají studenti
vyšších ročníků a dále ti, kteří získali během studia více a ztratili
méně kreditů než vy. Po registraci přijde
„rozsudek“,
takzvaný
automatizovaný zápis, který rozhodne o tom,
zda budete, či nebudete studovat registrovaný
předmět
v
zapsaném
kurzu.
Během
dodatečného,
tedy
ručního zápisu si můžete zkusit zapsat
předmět v jiném čase nebo s jiným vyučujícím. Zde už platí, že kdo dřív přijde,
ten dřív bere. Nad kapacitu se při ručním zápisu přihlásit již nelze, pokud ale
stihnete nějaké volné místo obsadit, je již
vaše. Pokud se vám původní na míru sestavený rozvrh rozházel, můžete zkusit
štěstí ve druhém, případně třetím kole.
Postupně totiž takto probíhají tři kola
registrací proložených automatizovanými
zápisy. V prvním kole zápisu se přidělují
oborově povinné předměty (oP), ve druhém povinně volitelné (oV) a v posledním
celoškolsky volitelné (cVB), registrovat si
však musíte všechny naráz. Podrobný
časový harmonogram můžete najít
na stránkách školy (www.vse.cz) v sekci

Studenti pod názvem „Harmonogramy,
registrace, stud. předpisy“. Ve třetím kole
si pak navíc můžete přihlásit i ty předměty, které jste si třeba předem vůbec
nezaregistrovali. Úpravy ve svém rozvrhu můžete provádět ještě první týden
po začátku semestru, opět pomocí InSIS.

Nástrahy automatizovaného zápisu
Zapsat si svůj vytoužený předmět může
být občas docela těžké, pokud je o něj
velký zájem. Mazaného studenta tak
napadne, že se vyplatí zaregistrovat si
předmětů více a ono „už něco vyjde“.
Ale to se může pořádně vymstít. Počet
kreditů, který musíte během semestru
odstudovat, totiž nikdy nesmí být nižší než počet zaregistrovaných kreditů
z automatizovaného zápisu. Pokud vám
automatizovaný zápis předmět nepřidělí, můžete se buď pokusit najít si místo
v jiném čase či u jiného vyučujícího, anebo si bez ztráty poukázek předmět „odregistrovat“. Pokud se vám tedy stane,
že se během zápisu dostanete do všech
předmětů, a to se, věřte nevěřte, opravdu
stává, pěkně se následujících pár měsíců
zapotíte. Ulehčit vám může leda snaha
zapsat si místo vražedného koktejlu méně
náročné předměty a velká zásoba kofeinu.

Co jsou kredity a jak je
nasbíráte
Bez znalosti toho, jak funguje kreditní
systém, se neobejde žádný student VŠE.
Během zkouškového období bude totiž
pro většinu z vás důležitější než známka právě to, zda získáteza absolvování kurzu potřebné kredity. O co se tedy
jedná?
Zjednodušeně můžeme kredity přirovnat k bodům – za každý předmět jich
získáte určité množství. Za celé bakalářské studium jich musíte nasbírat 180,
v navazujícím programu pak 120. Teoreticky by jeden kredit měl
odpovídat šestadvaceti hodinám, které průměrný student stráví studiem a přípravou na přednášky či cvičení.
Jednotlivé kurzy mohou být
ohodnoceny
až
devíti

na magistru pak už jen 24. Tento počet
odpovídá pětině všech kreditů, které
na začátku studia obdržíte. Pokud vám
poukázky dojdou, tak si už nebudete mít
„za co“ zapisovat další předměty. Lze
si sice ještě zažádat o přidělení dodatečných poukázek, to se ale děje jen ve výjimečných případech. Na fakultách o tom
rozhodují děkani či proděkani pro pedagogickou činnost.
Ale pozor, i když máte přečerpané
rezervní kredity, máte vesměs vždy

Pozor na přečerpání
kreditů
Existují celkem tři typy kreditů, a to volné, rezervní
a získané mimo období
(tzv. uznané).

Rezervní kredity slouží jako pojistka
pro případ, že některý předmět nezvládnete napoprvé. Zároveň jsou ale jistou
korekcí toho, pokud nestudujete řádně
dle studijního řádu (čti níže). Případně je
lze využít ke studiu volitelných kurzů
navíc. Na bakaláři jich dostanete 36,

Získané kredity mimo období jsou takové
kredity, které vám budou přiznané například po návratu z výměnného studijního pobytu nebo stáže nebo po absolvování mimosemestrálního kurzu.

Dvacet nebo třicet
kreditů za semestr?

kredity.

Volné kredity jsou ty,
které jste ještě neodstudovali
a jejich počet ukazuje, kolik
vám zbývá do splnění studijního plánu. Na začátku
studia bakaláře jich máte 180, v navazujícím magisterském programu pak 120.

trable. Do celkové doby studia se totiž
započítává i studium neúspěšně ukončené. Můžete se tedy dostat do situace,
kdy budete platit poplatky za přesah
bezplatné délky studia. A tyto poplatky
se počítají s přesností na dny a nejsou
úplně malé.

k dispozici dostatek volných kreditů
na zápis předmětů a InSIS vás na registraci/zápis pustí. Studenti často ani
netuší, že jim bude studium ukončeno.
Proto mějte situaci vždy pod kontrolou
a hlídejte si množství rezervních poukázek. Ukončení studia na jedné škole
v kombinaci se studiem na škole jiné
vám může v budoucnu způsobit nemalé

Je třeba si také hlídat rychlost studia.
Studijní řád stanoví,
že po každém semestru musíte mít dohromady alespoň tolik
kreditů, kolik odpovídá výsledku rovnice
20
krát
semestr,
ve kterém se právě
ocitáte.
Například
na
konci
čtvrtého
semestru musíte mít
nejméně 20 krát čtyři, tedy 80 kreditů.
Pokud
se
vám
to nepodaří, přijdete o počet poukázek,
které vám do této hranice chybí. Máteli například na konci čtvrtého semestru
pouze 75 kreditů, přijdete o pět rezervních poukázek. Pokud ale už máte ale na
konci třetího semestru 80 kreditů a zapíšete si na další semestr například jen
19 poukázek, které úspěšně proměníte
na kredity, nic dalšího se vám nestrhne.
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Co dělat, když mi dojdou
kreditové poukázky?
Jak jste se dozvěděli v článku o kreditech,
počet kreditových poukázek, které můžete ztratit, je omezený. Pokud vyčerpáte rezervní poukázky, můžete se dostat
do situace, kdy nebudete mít dostatek poukázek na to, abyste si zapsali potřebné
předměty, a bude vám hrozit vyloučení ze
školy. V takovém případě můžete podat
žádost o doplnění poukázek.

jste předměty nezvládli ukončit v rámci běžných rezervních poukázek. Dále
by měl být uveden počet poukázek,
o které žádáte. Další poukázky ale nezískáte automaticky, záleží na rozhodnutí
proděkana a děkana.

Neotálejte

Před vlastním podáním žádosti je vhodné zajít za svým proděkanem pro pedagogiku, nastínit mu okolnosti a probrat
s ním své šance na pokračování ve studiu.
Ačkoliv formálně o doplnění poukázek
rozhoduje na většině fakult děkan, činí
tak nejčastěji právěna doporučení proděkana pro pedagogiku. Na setkání si
s sebou vezměte výpis historie studia
a
přehled
všech
svých
kreditů a poukázek.

Podle čeho se rozhodne
Žádost můžete podat přes InSIS, kde
v záložce Portál studenta najdete ikonu
„Podání elektronické žádosti na studijní
oddělení“. Studijní referentka pak žádost
předá na patřičná místa.
V žádosti byste měli uvést důvody, proč

Selfpromo

mezinárodních vztahů Pavel Hnát dodává: „Kredity se obvykle přidávají pouze
ve vyšších ročnících, jen jednou a v omezené výši. Rozhodujícím faktorem tak
často bývá počet potřebných kreditů
a pravděpodobnost úspěšného dokončení
studia,“ vysvětluje.

Studentovi může pomoci objektivně
doložené zdůvodnění žádosti a průběh
studia, ze kterého je patrné, že se studiu věnuje a nedosahuje stabilně téměř
ve všech předmětech hodnocení Dobře, Nedostavil se či Nevyhověl,“ říká
pro ilustraci proděkanka pro pedagogiku na Fakultě financí a účetnictví Dana
Dvořáková. Její protějšek z Fakulty

Rozhodnutí o vyhovění či nevyhovění
žádosti vám škola zašle poštou domů
do vlastních rukou. Zároveň s tím, pokud
tedy se svojí žádostí uspějete, by se vám
poukázky měly objevit v systému, takže
je hned můžete používat pro registrace a zápisy. Pokud ne, je třeba urgovat
nápravu u studijní referentky, nejlépe
se zmíněným dopisem v ruce. Nicméně
s jistou prodlevou mezi podáním žádosti
a jejím vyřízením počítejte, proto si začněte podmínečné doplnění kreditů vyřizovat co nejdříve před ukončením zápisů
na další semestr.
O pravidlech pro přidělování náhradních poukázek čtěte také články („Došly
vám kredity? Požádejte o ně děkana“ a
„Mladí studenti z páté fakulty už volné
poukázky neprodají. Změnila se vyhláška“) na www.ilist.cz.

Co vlastně znamená
zkratka ECTS?
Studium na VŠE probíhá v rámci takzvaného ECTS, neboli Evropského systému
převodu a akumulace kreditů (European Credit Transfer and Accumulation
System). Ten zajišťuje snadnější převod
studia v zahraničí či uznávání předmětů
z jiných univerzit. Pokud tedy vyjedete
na semestr studovat do zahraničí, budete tam „sbírat“ tytéž kredity, které vám
následně na VŠE budou moci uznat.

Kromě této „transferové funkce“ má systém ECTS ještě funkci akumulační. Což
znamená „hrabat“. Abyste dostali diplom,
musíte „nahrabat“ dostatečný počet
kreditů v předepsané struktuře.

O správném zavedení a používání ECTS
na naší škole svědčí i ocenění ECTS Label,
které VŠE obdržela v roce 2009, a zařadila
se tak mezi 31 evropských škol vyznamenaných touto cenou.

Program ECTS nejdříve zavedla Fakulta
podnikohospodářská společně s Národohospodářskou fakultou. Od roku 2006
systém využívají i všechny ostatní fakulty.

InSIS: Inteligentní sluha
každého studenta
Díky informačnímu systému VŠE
si můžete sestavit rozvrh, přihlašovat
se na zkoušky, kontrolovat své studijní
výsledky, vyřizovat školní poštu či odevzdávat seminární a další práce. Mezi
další funkce systému InSIS patří třeba
možnost srovnání vašich studijních výsledků s ostatními studenty nebo sledování úspěšnosti předmětů v minulých
letech.
InSIS představuje zkratku pro Integrovaný studijní informační systém. Těchto
pět písmen provázejí každého studenta
i pedagogického pracovníka během celého jeho působení na VŠE. Databáze InSIS
zahrnuje veškerou studijní administrativu - poskytuje informace o stipendiích,
přihláškách,
zkouškách,
zápisech
a registracích předmětů, výsledcích testů
a zkoušek nebo přidělování bodů
za práci během semestru. Zároveň jsou zde
k dispozici i diskusní fórum, blogy či hry.
Součástí InSISu jsou také další funkce,
které mohou posloužit jako užitečný
zdroj informací. Jedná se například o databázi všech osob působících na VŠE
nebo katalog předmětů. Stejně tak tu na-

jdete elektronické testy či různé ankety
a průzkumy. InSIS nefandí podvodníkům,
takže navíc dokáže kontrolovat vložené
práce z hlediska možného plagiátorství.

Kdo pomůže s problémem?
InSIS pořídila VŠE jako hotový integrovaný systém od Mendelovy univerzity
v Brně, která svůj Univerzitní informační
systém (UIS) již úspěšně zavedla na několika tuzemských i zahraničních školách.
Systém byl spuštěn 20. srpna 2008, kdy
ješ tě neobsahoval všechny funkce, které
má nyní. I když je už plně funkční, vyvíjí
se i nadále. Školní e-mailovou schránku
si dnes například můžete snadno přesunout do systému Office 365, získáte tak
větší kapacitu a možnost využívat další
funkce jako úložiště dokumentů či kancelářskou sadu. Podrobné informace o systému InSIS i Office 365 je možné získat
na stránkách Výpočetního centra VŠE.
InSIS je nyní stěžejním informačním
systémem školy a funguje také ve slovenštině a angličtině. Návody pro uživatele
jsou k dispozici v dokumentaci InSIS.

Obrátit se lze též na systémové integrátory. Ti pracují na každé fakultě a pomáhají
řešit problémy s informačním systémem.
Případné nesrovnalosti v InSIS týkající
se studijních záležitostí řeší příslušná
studijní referentka.

Problémový ISIS přejmenován
Ještě na začátku roku 2016 škola používala zkratku ISIS. Ta byla přitom stejná
jako označení teroristické skupiny Islámského státu v Iráku a Sýrii. Z rozhodnutí
rektorky došlo ke přejmenování na InSIS.
„Přejmenování bylo mojí iniciativou.
Potřebné to bylo, protože některé země
blokují přístupy na zahraniční weby,
kde se objeví problémová klíčová slova,
například ISIS,“ uvedla rektorka Hana
Machková v rozhovoru pro iList.
Ovšem ne všichni studenti se s touto
zkratkou smířili. Rešením je pro ně rozšíření I(n)SIS pro prohlížeč Google Chrome, které po nainstalování mění zkratku
automaticky na ISIS.
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Bez literatury to
na vejšce nejde
Vedle vlastních poznámek z přednášek je ideální mít i skripta.
V následujícím seznamu najdete tipy, kde je seženete.

Školní knihovna

Burza učebnic

Prodejny

s pobočkami na Žižkově, na Jižním Městě a v Jindřichově Hradci disponuje většinou publikací. Nevýhodou je omezené množství, což se plně projeví během
zkouškového. Nejlepší je proto si knihy
zarezervovat co nejdříve. „Cenou” knihy
je roční registrační poplatek. Víc informácí
se dočtete v samostatném článku
o knihovnách VŠE.

Burza použitých učebnic (mnohé často
působí jako netknuté) se koná dvakrát
ročně, a to vždy na začátku každého
semestru. Při prodeji stačí knihu zaregistrovat a donést na Burzu v daný den.
Při nákupu platí, kdo dříve dorazí, ten
levněji knihu koupí. Existuje i VIP Klub
- za poplatek ve výši 75 korun je možné
nakupovat o den dříve.

Knihy si můžete zakoupit i zcela nové,
což se trochu prodraží. Nakladatelství
Ekopress sídlí ve Staré budově naproti vrátnici. Dříve se na VŠE nacházelo
nakladatelství VŠE Oeconomia v Rajské
budově. Ovšem z důvodu ztrátovosti
16. června 2017 svou působnost na půdě
školy ukončila.

Když vzniknou
problémy, začněte
u studijní referentky
Potvrzení o studiu, vyřízení studijního pobytu v zahraničí nebo různé individuální problémy.
To jsou některé ze záležitostí, o kterých možná budete muset během svého studia komunikovat
přímo se zástupci školy.
Výchozího prostředníka mezi studentem
a školou představuje studijní referentka. Hned na začátku je důležité si zjistit,
na kterou z nich se máte obrátit. Nejčastěji
jsou studenti na svých fakultách rozděleni
podle příjmení a oboru. Při jednání s nimi
nezapomeňte na úřední hodiny, které
naleznete na jednotlivých stránkách fakult, a samozřejmě na slušnost, jelikož
se budete potkávat po celou dobu studia.

Referentky jsou ve škole proto, aby pomohly řešit především formální problémy se studiem. Vedou studijní agendu, poskytují informace o studiu a jsou
prostředníkem při jednání s vedením
fakulty i školy. Na Žižkově je musíte
navštívit pokaždé, když potřebujete
potvrzení o studiu (vždy si jej noste
vytištěné), při podávání různých žádostí
i jakékoliv změně osobních údajů.

Většinu formulářů najdete na stránkách
fakult nebo v InSISu. Úřední hodiny referentek jsou o letních prázdninách omezené, snadno si je můžete zjistit na stránkách
fakulty.

S vážnějšími problémy za proděkanem

proděkan pro pedagogické a studijní záležitosti, který má na starosti právě tyto
vážnější situace.

Studijní referentky však navštívíte, i když
budete mít jakýkoliv jiný problém týkající se studia – hrozí-li vám například vyloučení nebo budete-li žádat o přidělení
dodatečných kreditových poukázek.
Referentka vám poradí, co je třeba udělat nebo vás rovnou odkáže na vyšší
instance. Na každé fakultě pak působí

Podobná instituce funguje i na úrovni
vrcholového vedení školy, zastoupena
je prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost (v současnosti jí zastává
Petr Dvořák). Ten má ale na starosti především celkovou správu pedagogického
oddělení, Centra informačních a knihovnických služeb, Univerzity třetího věku

a dalších oddělení, spíše než řešení individuálních záležitostí studentů.
Se svými studijními problémy se můžete
svěřit i studentským tajemníkům, kteří působí jak na fakultní úrovni, tak na
celoškolské. Studentským tajemníkem
pro celou školu je Jakub Drábek. Zabývá
se zejména organizací studentských aktivit.

FFÚ

Fakulta financí a účetnictví
Hana Rasochová

Jana Stehlíková

 Studenti: A-Hn

 Studenti: Li-Si

 E-mail: rasoch@vse.cz

 E-mail: stehliko@vse.cz

 Místnost: NB 110

 Místnost: NB 109

 Tel: 224 095 145

 Tel: 224 095 140

Mgr. Lucie Horáčková

Bc. Simona Karousová, Dis.
 Studenti: Sj-Ž
 E-mail: simona.karousova@vse.cz
 Místnost: NB 109
 Tel: 224 095 118

Úřední hodiny

 Studenti: Ho-Lh + mimořádné studium

Pondělí

8:30 - 11:30

13:00 - 15:00

 E-mail: lucie.horackova@vse.cz

Středa

8:30 - 11:30

13:00 - 15:00

 Místnost NB 110

Pátek

8:30 - 11:30

 Tel: 224 095 144

FMV

Fakulta mezinárodních vztahů
Bohumíra Holečková

Jana Horáčková

Hana Tatoušková

 Studenti: A-I + kombinované studium (Manažer obchodu)

 Studenti: J-O

 Studenti: P-Ž

 E-mail: jana.horackova@vse.cz

 E-mail: hana.tatouskova@vse.cz

 Místnost: NB 385

 Místnost: NB 385a

 Tel: 224 095 295

 Tel: 224 095 243

 E-mail: holb01@vse.cz
 Místnost: NB 383
 Tel: 224 095 241

Úřední hodiny
Pondělí

8:30 - 11:30

13:00 - 15:00

Středa

8:30 - 11:30

13:00 - 15:00

Pátek

8:30 - 11:30
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FPH

Fakulta podnikohospodářská

Ve středu dopoledne jsou studentům k dispozici všechny níže uvedené referentky, v ostatních hodinách zpravidla dvě.

Hana Dudová

Milena Kopřínková

Zdeňka Kudlíková

 E-mail: dudova@vse.cz

 E-mail: korinm@vse.cz

 E-mail: kudlikz@vse.cz

 Místnost: RB 412

 Místnost: RB 411

 Místnost: RB 409

 Tel: 224 098 412

 Tel: 224 098 411

 Tel: 224 098 409

Miluše Ježková
 E-mail: jezkovam@vse.cz

Úřední hodiny
Pondělí

8:30 - 11:30

Úterý

8:30 - 11:30

 Místnost: RB 410

Středa

8:30 - 11:30

 Tel: 224 098 410

Čtvrtek

8:30 - 11:30

Pátek

8:30 - 11:30

13:00 - 15:00

15:30 - 17:00

13:00 - 15:00

15:30 - 17:00

FIS

Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Jana Sedláčková
 E-mail: sedlacko@vse.cz
 Místnost: NB 411
 Tel: 224 095 441

Jana Hudčeková

Úřední hodiny
Pondělí

8:30 - 11:30

13:00 - 15:00

Středa

8:30 - 11:30

13:00 - 15:00

mimo J. Hudečková

8:30 - 11:30

12:30 - 14:30

J. Hudečková

 E-mail: jana.hudcekova@vse.cz
 Místnost: NB 410

Čtvrtek

8:30 - 11:30

 Tel: 224 095 440

NF

Národohospodářská fakulta
Mgr. Martina Štěpánková

Pavla Kovářová

Alena Šalbabová

 Studenti: A-K

 Studenti: L-Š

 Studenti: T-Ž

 E-mail: stepan@vse.cz

 E-mail: pavla.kovarova@vse.cz

 E-mail: salbaba@vse.cz

 Místnost: NB 396

 Místnost: NB 397

 Místnost: NB 397a

 Tel: 224 095 540

 Tel: 224 095 556

 Tel: 224 095 523

Úřední hodiny
Pondělí

9:00 - 11:15

Úterý

10:00 - 11:00

Středa

9:00 - 11:15

Čtvrtek

10:00 - 11:00

Pátek

9:00 - 11:15

13:00 - 14:30
13:00 - 14:30

Nejlepším zdrojem
informací pro seminárky
není Google
Během svého studia na VŠE budete jistě
psát mnoho seminárních prací a tvořit
různé prezentace. K vyhledávání potřebných informací použijete nejen tištěné
knihy, ale určitě také internet. A jak získat věrohodné zdroje? Je dobré trochu
zapátrat v „elektronických informačních
zdrojích“, které jsou studentům a zaměstnancům VŠE dostupné po přihlášení
na www.vse.cz/zdroje. Najdete tu rozsáhlé databáze plné knih, odborných článků,
vědeckých publikací, článků z českého
denního tisku, ale například i data o podnikatelských subjektech či znění právních
předpisů. To vše v elektronické podobě
a pochopitelně zdarma. K elektronickým
zdrojům se můžete připojit odkudkoli
na výše uvedeném odkazu za použití
svého loginu do školní sítě.

Odborné články ano, Wikipedia ne
Bývalý učitel Petr Bartoň z Národohospodářské fakulty ve svém stále platném
Manuálu k psaní kvalifikačních prací
z roku 2009 upozorňoval: „Wikipedia
jako rozcestník pro další četbu je super,
dá se použít i jako seznámení s problematikou. Nikdy však nesmí být použita
jako citovatelný autorizovatelný zdroj
poznání.“
Pedagogové často doporučují „jstor.org“,
„repec.org“, „proquest.com“, „ebscohost.
com“ nebo stránky Národního úřadu
pro ekonomický výzkum (The National
Bureau of Econonomic Research nber.org). VŠE ve spolupráci s ekonomickým institutem CERGE, který se

zabývá
vzděláváním
doktorských
studentů a výzkumem, nabízí pestrou škálu možností na econlib.cz/zdroje. Pro data
je dobré prozkoumat stránky České
národní banky, Českého statistického
úřadu nebo společnosti Patria. Pokud zde
potřebné informace nenaleznete, neváhejte je přímo kontaktovat. Rádi vám pomohou.
Když už budete mít potřebu vydat
se tou jednodušší cestou, místo standardního Googlu zkuste jeho „studijnější“
verze: Scholar nebo Books. Tipy na šikovné funkce vyhledávače najdete v článku Googlujte naplno – odhalte šikovné
funkce vyhledávač z našeho webu ilist.cz

Připojte se k internetu
snadno a rychle
VŠE zdarma nabízí svým studentům
rychlé WiFi připojení k internetu pomocí

sítě eduroam. Připojit se můžete z notebooku, tabletu nebo smartphonu. K připojení budete potřebovat heslo,
které získáte po zadání svých
přístupových údajů k InSIS
na stránce eduroam.vse.cz,
kde také najdete podrobný
návod k nastavení sítě,
seznam
podporovaných
operačních systémů a další
užitečné informace. Jednoduchý návod na konfiguraci pro eduroam naleznete
i na konci našeho článku
Řádícího útočníka zajímaly rozvrhy a osobní údaje
studentů na webu ilist.cz.
Bez uživatelského jména
a hesla je možný přístup
do
otevřené
sítě
VŠE,

která
je
však
omezena
na školní web a InSIS.

pouze

Veškerý provoz na síti je monitorován
a oficiálně by měla být síť využívána
pouze ke studijním účelům. Samozřejmě
vás nikdo nebude postihovat za prohlížení Facebooku, Twitteru nebo YouTube,
ale závadným stránkám se raději vyhněte.
Nezapomeňte, že pomocí vašeho jména
a hesla se můžete připojit na eduroam
i na jiných vysokých školách.
Zabezpečení sítě eduroam je důkladné
a především starším mobilním telefonům
se i při správném nastavení připojení
nemusí
podařit.
Pokud
narazíte
na
jakýkoli
problém,
kontaktujte
Centrum
podpory
uživatelů,
které najdete
v místnosti SB22
na Žižkově.
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Šestnáct webových
stránek, bez kterých se
neobejdete
Při studiu na vysoké škole budete
potřebovat mnoho informací. Jeden
z nejlepších zdrojů je internet. Najdete
tam nejen podklady ke studiu, ale získáte díky němu i přehled o studentském
životě. Mezi záložky v prohlížeči si určitě
přidejte:

Webovky, kde seženu aktuální informace:
• vse.cz
Oficiální stránky školy. Na těchto stránkách zveřejňují
informace fakulty, katedry, Centrum tělesné výchovy
a sportu a také tu visí odkazy na stránky studentských
organizací. Univerzitní web je často aktualizovaný, takže
pokud si nejste jistí pravdivostí nějaké informace z VŠE,
zamiřte jako první právě sem.
• ilist.cz
Internetová verze iListu. Některé naše články se objevují
exkluzivně na webu, především čerstvé aktuality, pozvánky na akce a fotoreportáže. Jiné naopak najdete pouze
v tištěném vydání, takže se vyplatí sledovat obojí. Tištěné
vydání je dostupné i online přes Alza Media.
• insis.vse.cz
InSIS už určitě znáte. Kromě registrací předmětů a přihlašování na zkoušky tu najdete i seznam svých spolužáků
na jednotlivých kurzech, výsledky zkoušek a další.

Webovky, kde seženu studijní materiály výhodně:
• vseborec.cz
Facebookové studijní skupiny jeho význam trochu oslabily, ale VŠEborec je stále důležitým
zdrojem výpisků z přednášek, ukázkových testů, ale hlavně hodnocení učitelů a předmětů.
Zapsat si cvičení s učitelem, aniž si ho najdete na VŠEborci, je skoro hazard.
• vsestudent.cz
a
www.vse-testy.cz
Mladší a moderní bráška VŠEborce je VŠEstudent. Mimo to existuje ještě portál vse-testy.cz.
Nejste si jistí, jestli rychlostudium večer před testem aspoň trochu zabralo? Zamiřte na jeden
z těchto webů a otestujte své znalosti.
• naprednasku.cz
Najdete zde nejen pozvánky na přednášky konané na půdě VŠE. Na své si přijdou budoucí
manažeři, právníci, ajťáci i milovníci kultury. Nechybí ani videoportál.
• antik-vse.cz
Stránky antikvariátu s učebnicemi na VŠE. Můžete tu najít učebnice, které budete
při studiu potřebovat, a přímo si je objednat. Ceny bývají obvykle o něco vyšš í než přes inzerát,
ale knihy a skripta dostanete v dobrém stavu.
• ciks.vse.cz
Portál Centra informačních a knihovnických služeb VŠE, kde se nacházejí základní informace o školní knihovně a elektronických informačních zdrojích. Můžete se také dostat do souborného katalogu VŠE, který slouží k vyhledávání knih, popřípadě k jejich zamluvení.
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Webovky, které vám zachrání kredity z ekonomie, matematiky, ekonometrie, statistiky
a dalších útrap
• EkoFun.cz
Tvůrcem tohoto webu je Lukáš Frýd, který od záři 2014 působí na Katedře ekonometrie jako interní
doktorand. Na EkoFunu najdete videa s výkladem makroekonomie, mikrooekonomie, základech
ekonometrie, matematiky, statistiky či aplikovaných kvantitativních metod. Poslouží vám jako
doplněk k přednáškám a povinné literatuře, ale i v případě nejasností.

Webovky, kde najdu praktické rady
ohledně kolejí a kariéry:
• kolej.cz
Inzertní server zaměřený na studentské
bydlení. Kromě inzerátů na výměnu koleje
tu můžete najít i nabídky ubytování mimo
koleje. Určitě ale doporučujeme zkontrolovat i některé Facebookové skupiny týkající
se ubytování.
• vc.vse.cz
Stránky výpočetního centra zveřejňují nejdůležitější informace o školní síti, identifikačních
kartách a informačním systému InSIS.
• rpc.vse.cz
Stránky
Rozvojového
a
poradenského
centra, kde jsou uveřejňovány aktuální pracovní
příležitosti, odborné soutěže a akce firem.
• suz.vse.cz
Stránky Správy účelových zařízení. Pokud
budete bydlet na koleji, určitě se vám budou
hodit. Najdete tu informace o jednotlivých
blocích kolejí, ceníku a harmonogramu podávání žádostí o ubytování a menzách

Webovky, které mi pomohou s volným časem:
• vscht-suz.cz/suz
V sekci stravování nejdete ceník a jídelní lístek menzy Volha na Jižním Městě.
• ctvs.vse.cz
Zajímáš se o sport nebo rád cvičíš i ve svém volném čase? Pak sleduj pečlivě tento web. Centrum tělesné výchovy a sportu několikrát do roka pořádá fitness day, lyžařské zájezdy nebo výlety do Dobronic. Pravidelně zveřejňuje
i úspěchy našich reprezentantů.
• pizza-vegetvsem.cz
Zde si na své přijdou jak milovní italské kuchyně, tak vyznavači zdravého životního stylu. Pizzy, těstoviny, saláty,
polévky, bulgur tempeh či tofu, nejen to naleznete v nabídce této školní restaurace. Navíc si jako sladkou tečku můžete
dopřát tiramisu či tapiokový puding.
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Opisovat se nevyplácí
Proti plagiátorství a opisování bojují
všechny vysoké školy. Pro potírání těchto
neduhů na úrovni seminárních, bakalářských i diplomových prací používá VŠE
informační systém zaměřený na detekci
podobných či identických částí textů.
Software Theses.cz upozorní na podobnost pasáží a následně záleží na pedagogovi, jak bude reagovat. V nejzávažnějších případech se problém může dostat až
před disciplinární komisi, která má pravomoc provinilce vyloučit ze školy. Mezi
nejčastější prohřešky patří nesprávné
citace a odkazy. Do systému jsou zahrnuty nejen starší práce studentů, ale i publikace a internetové stránky využívané jako
oblíbený zdroj informací.

Trochu jinak jsou na tom studenti Národohospodářské fakulty, kde veškeré
odevzdávané materiály procházejí kontrolou na serveru Odevzdej.cz, který vyhodnocuje podobnost pasáží. Pedagog
následně určí, zda se jedná o prohřešek
a o jak vážný.

Věnujte pozornost citacím
Nejspolehlivější obranou proti nařčení
z opisování je správné citování a parafrázování. Je jasné, že vaše práce budou z velké části inspirovány odbornou literaturou,
to je zcela v pořádku, je důležité však
tyto pasáže řádně označit zdrojem.
Na konec práce pak uvedete seznam
literatury. Pokud jste žádný zdroj
nezamlčeli, problémy by se vám měly

vyhnout. To, jak konkrétně a správně
používat citace, se dozvíte na seminářích, které pravidelněpořádá knihovna VŠE. Potřebné informace si nicméně
můžete nastudovat i sami na stránkách
knihovna.vse.cz/citace.
Zvláštní kapitolu představuje opisování
při testech. Pokud chcete zkoušku
bez problému zvládnout, nespoléhejte
se na souseda, tahák nebo Facebook.
V případě odhalení budete v nejlepším
případě od zkoušky vyhozeni. V horších
případech se dostanete až před zmiňovanou disciplinární komisi. Taháky tak
zkuste psát jen proto, abyste si znalosti
zapamatovali sami a nevystavovali
se zbytečným rizikům.

Tituly a oslovování
Velké trable přináší většině prváků oslovování akademických pracovníků. Spousta je zvyklá z gymnázií oslovovat všechny
vyučující pane profesore/paní profesorko. Na půdě VŠE na to ale honem rychle
zapomeňte! Pokud titul profesor někdo
skutečně nemá před svým jménem napsaný, neoslovujte jej tak. Samozřejmě jsou
lidé, kteří nad špatným oslovením své
osoby mávnou rukou, ale najdou se i tací,
které to urazí. Buď z důvodu, že neznáte
jejich titul nebo proto, že jim připomenete,
že vlastně ještě profesory nejsou.
Vždy je proto dobré podívat se před návštěvou konzultačních hodin do InSISu,
jakými tituly vyučující oplývá. A to nejen
před, ale i za jménem.

Jak tedy na to?
Oslovovat můžeme vědecko-akademickou hodností, akademickým titulem
nebo funkcí na škole. Nejčastěji se budete
setkávat s těmito tituly:
„pane inženýre / paní inženýrko“– před
jménem zkratka Ing.
„pane magistře / paní magistro“– před
jménem zkratka Mgr.
„pane doktore / paní doktorko“– před
jménem zkratka RNDr., JUDr., PhDr.
„pane doktore / paní doktorko“– za jménem zkratka PhD.
„pane docente / paní docentko“– před
jménem zkratka doc.
„pane profesore / paní profesorko“– před
jménem zkratka prof.

Protože většina vyučujících má více než
jeden titul, platí pravidlo, že vždy oslovujeme nejvyšším dosaženým titulem.
Nejvýše je právě profesor, pak docent, dále doktorské tituly a pak tituly
akademické.
Jedinou výjimku tvoří ti, kdo dosáhli titulu bakaláře (zkratka Bc.). Ty oslovujeme
jen příjmením. Dále se u „služebně starších“ vyučujících můžete setkat s titulem
CSc. – kandidát věd. Ten se ale k oslovování také nepoužívá.
Někdy je vhodné užít jako oslovení funkci, kterou daná osoba zastává na akademické půdě. Tedy například pane prorektore, paní rektorko, pane děkane... Snažte
se i zjistit, jak dotyčný vypadá, než za ním
půjdete. Oslovení špatné osoby, ačkoliv
je správné, vám plusové body nepřidá.
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Rektor, vektor, kvestor:
jak se v tom vyznat
V čele vysoké školy stojí rektor. Zastupuje
univerzitu a také rozhoduje ve všech důležitých věcech, které se jí týkají. Volí jej
Akademický senát školy na čtyři roky.
Prvním úkolem rektora po zvolení je
sestavení nového vedení školy, do kterého
si vybírá několik spolupracovníků –
prorektorů. Od března 2014 vládne VŠE
žena – rektorka Hana Machková a má
čtyři prorektory.

kterou tvoří učitelé a studenti. A co takový akademický senát dělá? Kromě volby
rektora schvaluje rozpočet školy a další důležité předpisy, jako je například
studijní řád. Má také vliv na pravidla
pro přidělování kolejí. Každá fakulta má
svůj vlastní, takzvaný „malý senát“, který
funguje podobně.

Co je to Akademický senát?

Pod senáty pracuje disciplinární komise, ke které se může dostat každý, kdo
spáchal nějaký přestupek proti studijnímu řádu. Takovým přestupkem je podle

Akademický senát VŠE připomíná parlament. Je volen členy akademické obce,

prof. Ing. Hana Machková, CSc.
rektorka

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
prorektor pro mezinárodní
vztahy a informační systémy

Opisování posuzuje komise

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
statutární zástupce rektorky,prorektor pro strategii

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum

fakult například opisování při zkouškách nebo kopírování cizích textů v seminárních nebo diplomových pracích.
Za takové prohřešky hrozí studentům
i vyloučení ze studia.
Na VŠE jsou také jiné funkce se „záhadnými jmény“. Kvestor by se dal označit
za nejmocnějšího z nich. Má totiž na starosti hospodaření a majetek VŠE a stará
se o provoz školy. Dále tu má svou funkci
také pedel. Ten však na rozdíl od kvestora nemá moc téměř žádnou. Objevuje
se při všech promocích a slavnostních
shromážděních školy a poznáte jej podle
toho, že třímá školní žezlo.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

Ing. Libor Svoboda
kvestor
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O změnách na VŠE
rozhoduje senát
Aktivní studenti, kteří se zajímají o dění na ekonomce a chtějí se podílet na jejich změnách, se mohou zapojit do činnosti Akademického senátu Vysoké školy ekonomické.
Kromě devatenácti akademických pracovníků v něm totiž sedí i dvanáct studentů,
z každé fakulty dva.
Kromě toho, že Akademický senát VŠE
(AS VŠE) schvaluje miliardový rozpočet
VŠE a volí rektora, řeší i běžné „provozní“
věci. Na svých zasedáních diskutuje například o opravě budovy školy, o kouření
před vchodem ekonomky nebo o přejmenování informačního systému.
Dále senát schvaluje vnitřní předpisy
či dlouhodobý záměr školy. Kromě členů AS mohou návrhy na jednání senátu
podávat také rektor, prorektor a kvestor,
děkan, fakultní senáty nebo odborové organizace působící na škole. Pokud chce
s něčím přijít běžný student VŠE, musí se
s návrhem obrátit na senátora, který v AS
VŠE zastupuje jeho fakultu.

Samotná zasedání školního senátu jsou
veřejná, takže se jich může účastnit
kdokoliv. Kromě toho jsou na stránce
as.vse.cz dostupné záznamy ze zasedání.
Vlastní senáty mají i všechny fakulty VŠE.
Jejich úkoly jsou podobné, jak ale název
napovídá, týkají se pouze jednotlivých
fakult.

Volit mohou všichni
Volby do AS VŠE probíhají každé tři
roky. Studentské senátory volí v tajném
hlasování studenti daných fakult, akademické senátory pak vyučující. Každý volí
jednou, přičemž studenti bakalářských

a magisterských programů smí označit
maximálně dva kandidáty na hlasovacím
lístku.
Kandidovat do senátu může každý. Zvláště studenti se pak snaží získat podporu
během volební kampaně, která přitom
od loňského roku může probíhat i během
volebního dne. Právě tato změna se stala
předmětem sporu při posledních volbách - zatímco někteří kandidáti kampaň
ve volební den ukončili, další ji naopak
zesílili.
V současnosti zasedá senát zvolený pro
období 2015 až 2018. Na webových stránkách senátu najdete seznam členů i zápisy
z jednotlivých jednání.

Akademický senát
Rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy.
Kontroluje využívání finančních prostředků. Usnáší se o návrhu na jmenování rektora.
Schvaluje předpisy, rozpočet, výroční zprávu, hodnocení činnosti, podmínky pro přijetí
ke studiu, dlouhodobý záměr. Web: as.vse.cz

Starou, Novou a Rajskou
hledejte na Žižkově
Během začátků svého studia se důkladně
seznámíte především s areálem na Jižním
Městě (Praha 4). Ve vyšších ročnících pak
do chodovských učeben nezavítáte prakticky vůbec nebo už jen minimálně. Některé přednášky se ale již během prvních
semestrů můžou odehrávat v hlavním
žižkovském komplexu. Na Žižkově se na-

chází také rektorát, kanceláře většiny vyučujících i studijních referentek, menzy,
tělocvičny a knihovna.
Areál na Žižkově se skládá celkem ze
čtyř budov – Staré, Nové, Rajské a Italské. S rostoucím počtem nových studentů
totiž přibývaly i budovy s dalšími učebnami. Ve svém rozvrhu je student rozliší

podle základních zkratek – SB znamená
Stará budova, NB skrývá Novou budovu,
RB označuje Rajskou budovu a zkratka IB
značí Italskou budovu. Celý komplex je
vzájemně průchozí a nabízí mnohé odpočinkové prostory.
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SB: Nebojte se jít do knihovny
Od sochy Winstona Churchilla vede jen
několik schodů do čtyřpatrové Staré budovy (SB). V průběhu studia zde určitě
navštívíte největší knihovnu na škole,
která disponuje nejen bohatým fondem
k vypůjčení, ale také studovnou, v níž
jistě oceníte ničím nerušené ticho při vašem studiu. Nachází se v mezaninu mezi
přízemím a prvním patrem. V prvním,
druhém i třetím patře se studenti schází
na odpočinkových křeslech s výhledem
na Prahu. I proto jsou tyto zóny často zaplněné.
V přízemí SB hledejte dále počítačové
centrum, kde se vydávají ISIC karty a řeší
případné problémy s přístupovými hesly a internetovým připojením. U vchodu
do Staré budovy vznikla rekonstrukcí bývalého průchodu do tělocvičny,
šatny a skladového prostoru nová prodejna knih. Ta by měla od akademického
roku 2017/2018 začít fungovat jako specializovaná prodejna ekonomické literatury. V suterénu Staré budovy se nově
od roku 2016 nacházejí také úložné
skříňky pro studenty.
Nad schody jsou pak po pravé ruce
v každém patře umístěny počítačové
učebny, se kterými se seznámíte například během hodin statistiky. K dispozici
je i tiskárna, která se nachází v místnosti SB 100 a na které si přes ISIC můžete
vytisknout prakticky cokoliv. Ostatní
učebny v SB mají spíše menší kapacitu a vyučují se v nich většinou cvičení
a semináře. V případě potřeby je možné
využít také počítače nacházející se v zadní
části knihovny. Tiskárnu a kopírku naleznete nalevo kousek od velkých vstupních
dveří do knihovny. V případě, že si potře-

bujete naskenovat nejrůznější dokumenty, využijte skener hned vedle recepce
uvnitř knihovny. Na jeho použití se už ale
musíte v knihovně zaregistrovat.

NB: Na přednášku a konzultace
Naproti tomu v Nové budově (NB) dominují především dvě veliké přednáškové
místnosti: největší Vencovského aula a kulatá Likešova aula. Jiné přednášky a případně testy se konají v místnostech, které
jsou označeny písmeny A až D. Ty najdete rovněž v přízemí NB. Některá cvičení
se pak konají ve vyšších patrech Nové budovy, zejména pak v patře čtvrtém, které
bylo přistavěno v roce 2012. Dostanete
se tam buď výtahem u š aten, nebo
po svých. Jednotlivá patra jsou však
převážně využívána jako kancelářské
prostory vyučujících, v prvním patře sídlí
část rektorátu.
Ze vstupní haly Nové budovy se dostanete do kavárny Deštník, kam můžete
jít se svojí skupinou řešit například
případovou studii nebo jen tak zajít
na oběd. Hned vedle Deštníku sídlí informační centrum, které pomůže vyřešit
mimo jiné i problémy s orientací v žižkovském areálu. Kousek od informačního centra můžete využít šatnu. Za rohem
od šaten naleznete úložné skříňky, které
slouží studentům k úschově zavazadel.

RB: do menzy a zacvičit si
Nejnovější část školy představuje Rajská
budova (RB). V jejím přízemí se nachází
Velká aula (RB 101), několik větších poslucháren a kavárna. Vyšší patra náleží opět
vyučujícím, části rektorátu či Oddělení
zahraničních styků (OZS). Moderní atri-

um RB se během akademického roku
využívá k různým výstavám a společenským akcím. V zadní části byla v minulosti umístěna prodejna skript, která na konci
minulého akademického roku ukončila
svůj provoz. V jejích prostorách hodlá
škola vytvořit počítačovou učebnu a zázemí pro Rozvojové a poradenské centrum. V zadním pravém rohu Rajské budovy objevíte i občerstvovací koutek, kde
mohou studenti využívat mikrovlnné
trouby. Do Rajské budovy (napojené
na menzu Italská) lze vstoupit širokým
průchodem z přízemí Nové budovy
a také bočním vchodem z ulice Italská.
V této části areálu nabízí občerstvení také
další dvě stravovací zařízení – menza
s italskými specialitami a menza se zdravou výživou. Naproti druhé šatně stojí
další uzamykatelné skříňky. V exponovaných dnech a časech ovšem bývají všechny úložné prostory brzy zaplněné. Kromě
šatny a skříněk zde má své místo i pobočka České spořitelny.
V nadstavbě menzy můžete navštívit
restauraci Akademický klub, v témže patře najdete ale i kabinety „tělocvikářů“,
tělocvičny a posilovny. Sídlí zde totiž Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS).
Další hodiny tělocviku se konají ve větší
tělocvič ně v suterénu Staré budovy.

xPORT na Jarově
xPORT VŠE Business Accelerator je projekt VŠE, který podporuje nápady a startupy studentůš koly i nové inovativní
projekty firem, na kterých se můžou
studenti podílet. Pokud se budete ale
chystat do jeho sídla, musíte z hlavního
areálu ekonomky popojet na Jarov, kde
se nachází rovněž studentské koleje.

Areál Žižkov
Nám. Winstona Churchilla 4
130 67, Praha 3 –Žižkov
Tel. 224 095 111
Otevírací doba:
Po-Pá: 6:00-22:00
So: 7:00 – 18:00
Neděle a ve svátek - vstup pouze pro zaměstnance na jejich pracoviš tě, výhradně hlavním
vchodem

Studentské bydlení
VŠE Správa účelových zařízení
Jeseniova 208/2769
130 00, Praha 3 –Žižkov
http://suz.vse.cz/

18

Jak se neztratit v bludišti
Jižního Města
Kromě Žižkova budete zejména v prváku
mířit na Jižní Město, kde probíhá většina povinných přednášek a cvičení. Areál
školy zde funguje od roku 1994 a tvoří jej
dvě budovy propojené chodbami, hlavní vchod je však jen jeden. Pokud jím
projdete, budete mít proti sobě vrátnici
a tři velké posluchárny. Ty jsou označeny jako JM103 (vlevo), JM104 (uprostřed),
JM105 (vpravo). Je důležité vědět, že první číslice určuje poschodí a druhá číslice
udává, ve které budově lze hledanou
místnost nalézt. Jestliže je druhá číslice
0 až 4, najdete ji v budově s hlavním vchodem (doprava od vrátnice) a číslice 5 až
9 označují budovu vedlejší, budovu B,
(doleva od vrátnice pak chodbou naproti šatny). Pro místnosti budov na Jižním
Městě se zavedlo označení „JM“. Druhá
spojovací chodba se nachází v prvním
patře (pozor, místnosti zde začínají číslicí
2.)

Areál Jižní Město
Vysoká škola ekonomická
Ekonomická 957
140 00 Praha 4 - Jižní Město
Tel.: 224 094 111

Vezmeme-li jako příklad místnost s označením JM 352, vaše kroky budou směřovat
do třetího patra vedlejší budovy B. Máte
dvě možnosti. Buď se od vchodu vydáte
doleva a za spojovací chodbou nastoupíte do výtahu (v blízkosti jsou samozřejmě
i schody), nebo u vrátnice zabočíte do prava, vyjdete do prvního patra, tam projdete spojovací chodbou a vystoupáte ještě
o jedno patro.

Od počítačů do knihovny a bufetu
Místnost JM 352 tu není uvedena náhodou. Jde totiž o počítačovou studovnu,
která slouží pro individuální práci studentů. Najdete zde několik desítek počítačů s připojením k internetu. Pokud
tedy nevlastníte notebook, je dost možné,
že v ní strávíte hodně času. K dispozici
jsou i počítače v ostatních počítačových
učebnách umístěných na tomto patře,
ale pouze tehdy, když v nich neprobíhá

výuka, což je málokdy. Několik počítačů mají studenti k dispozici i při vstupu
do budovy napravo od vrátnice.
V prvním, druhém i třetím patře se nacházejí jednotlivé učebny nebo kabinety učitelů. V suterénu budovy B najdete knihovnu a studovnu, i tam lze využít počítače
a připojení k síti.
V suterénu hlavní budovy A můžete
zahnat hlad v bufetu, který nabízí obědy
podobné těm v menze Italská na Žižkově.
Ve stejném suterénu sídlí i prodejna skript
a ekonomické literatury. V tomto spodním patře stejně jako v patře s vrátnicí
je několik stolů se zásuvkami, které lze
využívat nejen ke studiu, ale i odpočinkovým aktivitám.
Celý areál Jižního Města je otevřen
ve všední dny od 6 do 22 hodin, v sobotu od 7 do 18 hodin. V neděli a o svátcích
je zavřeno.

Areál na Jižním Městě měl být podle původních
plánů kampus podobný tomu, jaký má Česká zemědělská univerzita na Suchdole. Studenti na „Jižáku“ měli
mít veškeré zázemí, které při studiu potřebují, tedy koleje,
budovu školy, ale i sportovní zařízení nebo kulturní vyžití.
Výstavba areálu však skončila v půli cesty, a proto si budete
muset za několika vymoženostmi vyjet do centra města. Během
dne vám poslouží autobus a metro, v noci vás zpátky odveze
až ke koleji noční autobus, který jezdí
do centra každou půl hodinu. Cesta z Jižního Města na
Žižkov ve dne trvá minimálně tři čtvrtě hodiny.

Co na Jižáku? Vyrazte
do „Zahrady“
nebo do lesa
Pokud bydlíte na koleji, Jižák se na první rok stane vaším domovem. Přestože
se hlavní dění odehrává na kolejních chodbách, případně v lokále Blanice, a o další společenské vyžití není nouze v centru
Prahy, hodí se vědět, že i na Chodově
je kam zajít.
Téměř přes silnici se mezi paneláky skrývá Kulturní centrum Zahrada (KCZ), kde
se můžete zapojit jak do uměleckých,
tak i sportovních aktivit. Pro milovníky
pohybu nabízí KCZ kurzy pilates nebo
tai-či. Mezi další aktivity patří kurz tvůrčího psaní, hraní na kytaru, či skupinového bubnování. V areálu centra se také
každý měsíc koná několik koncertů.

V Kunratickém lese se nezratíte

nádraží, což je jedna z mnoha zapomenutých vlakových zastávek v Praze. Během
vycházky můžete objevovat informační
cedule naučné stezky, zastavit se v jedné
z několika místních restaurací, vyšplhat se
na zříceninu Nového Hrádku nebo uspořádat piknik v některém z mnoha altánů.
Toho, že zabloudíte, se bát nemusíte, les je
protkán turistickými značkami a ukazateli téměř na každém rozcestí.
Nesmíme samozřejmě zapomenout ani
na Chodovskou tvrz. Dostanete se tam
linkou 136 ze stanice Opatov nebo 125
ze zastávky Háje. Autobus 213 jede z obou
jmenovaných. Ze stanice metra Chodov
do cíle dojdete za přibližně deset minut.
Na tvrzi se konají pravidelné výstavy
a osvěžit se můžete v místní restauraci.

Pouze pět minut chůze to máte do Kunratického lesa. Ten je vhodný pro cyklisty
(protíná ho několik cyklostezek) i chodce,
kteří tudy mohou během hodinky dojít
na Roztyly nebo k Jižní spojce a Krčskému

Market
VEČERKA VLTAVA
Kde: v prostoru vrátnice koleje
Vltava
Otevírací doba:
Po - Pá 07:00 – 24:00
So - Ne 10:00 – 24:00
VEČERKA OTAVA
Kde: ve vchodu do koleje Otava
Otevírací doba:
Po - Pá 07:00 – 24:00
So - Ne 10:00 – 24:00

Občerstvení
BUFET AV Gastro Jižní Město
Kde: Budova školy na Jižním Městě –
suterén
Otevírací doba:
Po - Pá 8:30 – 16:00
Od 26. 6. do 10. 9. uzavřena
KLUB BLANICE
Otevírací doba:
Po - Čt 11:00 - 02:00
Pá 12:00 – 00:30
So 12:00 – 02:00
Ne 12:00 – 24:00
EL MÁGICO – BURGER PUB
Otevírací doba:
Po - Pá: 11:30 - 23:00
So: 12:00 - 23:00
Ne: zavřeno

OPATOV MARKET
Kde: stanice metra Opatov v prostorách vestibulu metra
Otevírací doba:
Po - Pá 7:00 – 20:00
So 7:00 – 12:00
OC CHODOV
Kde: stanice metra Chodov
Otevírací doba obchodů:
Po - Ne 9:00 – 21:00
Otevírací doba Albert:
Po - Ne 7:00 – 22:00
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Menzy nabízí levné jídlo,
pizzu i dietní pokrmy
Vysoké školy počítají u svých studentů kromě hladu po vědomostech naštěstí i se
skutečným hladem. S kartou ISIC a pár desítkami korun, můžete využít služby jakékoli pražské menzy, ať už spadá pod VŠE nebo jinou vysokou školu. Postup registrace
a platby se ale může lišit.
Ti, které hlad zastihne na Žižkově, mají
hned několik možností. Hlavní žižkovská
menza Italská se nachází u šaten v Rajské
budově a spravuje ji firma AV Gastro.
Za jídlo tady zaplatíte mezi pětatřiceti
a šedesáti korunami, za polévku si šest až
osm korun připlatíte. Na výběr máte také
tortillu, gyros a jídlo z grilu, pánve či gyros.
Alternativami jsou sousední Pizza VŠEm
a Zdravá výživa. Ty nabízejí pizzu, těstoviny a zdravé pokrmy. Ceny jídel se
tam pohybují mezi čtyřiceti třemi a šedesáti šesti korunami, za polévku zaplatíte
dvacku. Protože se jedná o jiného provozovatele, peníze, které máte nabité v menze Italské, tu neuplatníte. Místo toho vám
u pokladny vytvoří na kartě ISIC druhý
účet.
Pro milovníky restauračního ruchu je tu
ještě Akademický klub, který sídlí o patro
výš nad menzou v Rajské budově, ale také
kantýna a bar Deštník, které se nacházejí
vlevo při příchodu do Nové budovy.

Vaří i na kolejích
Když se v době oběda ocitnete na Jarově,
v přízemí Studentského informačního
centra můžete využít klasickou menzu.
Pokud máte chuť na něco jiného, zkuste
restauraci U Študáka hned vedle tramvajové zastávky Strážní, klub a restauraci
Juve nebo pizzerie Capola (vedle U Štu-

Menza Italská

dáka) či Don Vito (vedle zastávky Chmelnice).
U kolejí na „Jižáku“ se nacházejí dvě menzy. První je v suterénu koleje Volha. Cesta
k ní není složitá: jde o první kolej, kterou
vidíte po příjezdu autobusem z Chodova. Za hlavní jídlo s polévkou tady zaplatíte jednotně necelých padesát korun,
případně šedesát dva za speciální menu.
V nabídce najdete i minutky, nápoje
a doplňkové zboží.
Druhou variantou je menza přímo v areálu VŠE, konkrétně v budově A. Dostanete
se k ní po schodech dolů hned za vstupem
do budovy. Ceny jsou tady stejné jako
v menze Italská.

po – čt 10:30 – 16:30
pá 10:30 – 15:00

Akademický klub
po – pá 9 – 21h

O víkendu na Strahov, s dietou
do Spálené

Pokud nemáte chuť na jídlo z menzy,
je dobrou volbou populární studentská
hospoda Blanice, která se nachází přímo pod budovou stejnojmenné koleje.
Je spojená s Plackárnou, ze které si můžete
objednat pizzu. Za jídlo tu sice zaplatíte
přinejmenším dvojnásobek (s přílohou
od 80 do 130 korun), obrovská porce je
však ceně více než přiměřená a potěší
také široká nabídka piv z menších pivovarů. Objednat si můžete i poloviční porci
za sedmdesátiprocentní cenu.

V sobotu a v neděli se můžete výhodně
najíst ve strahovské menze přímo v areálu kolejí. I zde najdete kromě výběru
ze šesti jídel také minutky a nabídku obložených chlebíčků a salátů (o víkendu
je však nabídka omezena). Ke stravování v této menze je však potřeba speciální
karta Českého vysokého učení technického, která se vydává po složení zálohy
padesát korun. Pokud máte předepsanou
jakoukoli dietu, je pro vás pravděpodobně jedinou volbou dietní menza, kterou
najdete ve Spálené ulici 12, v budově
Městské polikliniky. Vaří tu pro diabetiky, bezlepkově (po předchozí domluvě)
i se sníženým množstvím tuku. Za jídlo
zaplatíte 36 korun. Podmínkou stravování je potvrzení od lékaře o nařízené dietě.

Tím to ale nekončí. V nočním klubu
El Mágico můžete přes den najít americ-

Více informací o menzách na VŠE na vse.
cz/menza.

Jižák se na menzy neomezuje

po – pá 11:00 – 15:00 (snídaně 8:00
-10:00 a večeře od 17:00 v zaměstnanecké menze)

Zdravá výživa a Pizza VŠEm

ko-mexickou restauraci El Burger Pub,
známou hlavně svými burgery. Kousek
dál, v koleji Apartman Student, sídli Koley Urban Pub, kde si třeba na terase můžete pochutnat při obědě či večeři. Pokud
dostanete chuť na pizzu, určitě nevynechejte Picerku sídlící v koleji Vltava, přímo nad El Mágicem, která kromě rozvozu
na koleje zdarma nabízí také studentské
menu.

Café bar Deštník a Kantýna VŠE

Menza Strahov (restaurace)

Menza Volha Menza Jarov

Dietní menza (obědy)

bar: po – pá 8 – 20h
kantýna: po – čt 8 – 18h
pá 8 – 16h

po – čt 11:00 – 20:15
pá 11:00 – 14:45 (minutky od 14:00)

po – čt 11:00 – 20:30
pá – so 11:00 – 19:30
ne 11:00 – 20:30

po – čt 11:00 – 14:30
pá 11:00 – 14:00

S bacily a viry pomohou
školní lékaři
Během studentského života dostávají zabrat nejen mozkové závity, ale i zdraví. Náročný rozvrh, ponocování, mnohdy nezdravé stravování a zasloužené oslavy zkoušek
mohou vyústit v nejrůznější nemoci. Jak ale dostat potřebné lékařské ošetření, pokud se
zdržujete několik stovek kilometrů od vašeho trvalého bydliště?
Pro studenty s českým občanstvím
by zdravotní indispozice v místě studia
neměla znamenat žádný problém. V případě onemocnění nebo úrazu lze navštívit přímo pohotovost, případně školního
lékaře. Obecně však platí, že pokud projevíte zájem o službu lékaře, u něhož nejste
zaregistrovaní, můžete na ošetření čekat.
Platit byste za něj neměli v případě, že je
lékař smluvním partnerem vaší pojišťovny. Podobné podmínky jako pro studenty z Česka platí i pro posluchače ze zemí
Evropské unie a Evropského sdružení

volného obchodu. Pro členské státy platí
dohoda, podle které mají občané těchto
zemí nárok na zdravotní ošetření na účet
své zdravotní pojišťovny za stejných podmínek jako domácí pojištěnci.
Studenti VŠE mohou využívat služeb
zdravotního střediska Puls. To nabízí
všem posluchačům ekonomky všeobecnou preventivní prohlídku jednou
za dva roky a stomatologickou prohlídku
dvakrát ročně. Studentky mohou jednou
za rok využít gynekologickou prohlíd-

ku. Zdravotní péči však hradí pojišťovny
pouze zaregistrovaným pacientům. Jestliže se tedy většinu času zdržujete v Praze,
do rodného města máte daleko nebo tam
jezdíte pouze zřídka, je vhodnější najít
si praktického lékaře v místě studia a nechat se u něj zaregistrovat. Lékař v městě
studia se nehodí pouze, když jste nemocní, ale také ke snadnějšímu naplánování
preventivních prohlídek. Stejný postup
můžeme doporučit i u specialistů, jako
jsou zubař nebo gynekolog.

Školní lékaři:
M UDr. Věra Pihrtová – praktický lékař (kolej Sázava)
MUDr. Růžena Jíchová – praktický lékař (kolej Jarov I., místnost 109)
MUDr. Martina Hourová – gynekologie (kolej Jarov I., suterén)
MUDr. Eva Goldová – stomatologie (kolej Jarov I., suterén)
MUDr. Renata Conková – stomatologie (kolej Jarov I. D přízemí)
MUDr. Dagmar Pokorná – stomatologie (kolej Jarov I. D, přízemí)
Jana Patzaková, DiS. - dentální hygienistka (kolej Jarov I. D, přízemí)

Centrum zdravotní péče
Jarov
Koněvova 2427/205
130 00 Praha 3
tel. 284 860 043

Zdravotní středisko PULS
Chemická 952 (kolej Sázava)
148 00 Praha 4
tel. 267 189 156
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Knihovny na VŠE –
ušetříte za knihy a najdete klid k soustředění
Knihovna je místem, kam zamíříte, když
budete potřebovat literaturu ke studiu
nebo když se budete chtít opravdu soustředit. Funguje to, je tu klid a i při lovu
skript tady určitě uspějete. Také vám zde
poradí s informačními zdroji, databázemi
a zpracováním rešerší.

se zaregistrovat. K tomu potřebujete ISIC
kartu, doklad totožnosti a za roční registraci zaplatíte dvacet korun.

Pro studenty a zaměstnance VŠE funguje
Centrum informačních a knihovnických
služeb VŠE (CIKS). Tvoří jej ústřední
knihovna a studovna VŠE na Žižkově,
kterou najdete v mezaninu Staré budovy
(při výstupu do prvního patra ji nemůžete minout), a její pobočky na Jižním
Městě a v Jindřichově Hradci. Toto léto se
knihovna na Žižkově opravuje, znovuotevření po rekonstrukci by mělo přijít kolem
15. října.

Mezi základní služby sítě knihoven CIKS
patří poskytování absenčních a prezenčních výpůjček. Pokud si chcete knihy
či skripta vypůjčit absenčně, je třeba
si je nejprve objednat prostřednictvím
knihovního systému na adrese library.
vse.cz. Přihlásíte se pomocí údajů z InSIS.
Pokud je kniha právě půjčená, za rezervaci zaplatíte deset korun, pokud ne, objednávka je zdarma.

Studenti prvního ročníku nejčastěji
navštěvují Studijní knihovnu Jižní Město,
kde najdou především základní a doporučenou literaturu k předmětům vyučovaným v prváku a speciální jazykovou
studovnu. Nachází se v přízemí budovy
B. Otevírací doba není příliš příznivá
pro studenty-noční ptáky, jak snadno
zjistíte z webu knihovny. Abyste mohli
plně využívat všech služeb CIKS, je třeba

Studovna, knihy na doma, cizojazyčné a elektronické zdroje

Při vyzvednutí knihy vám knihovnice
sdělí výpůjční lhůtu – obvykle se jedná
o jeden měsíc, jindy jen týden. Měsíční
výpůjčky si můžete jednou prodloužit,
u týdenních je možné si je prodloužit
dvakrát, v obou případech však jen není-li kniha rezervovaná jiným čtenářem.
Při pozdním vrácení knihy budete muset
jako v jiných knihovnách zaplatit upomínku.

TIP
Potřebujete vrátit výpůjčky z knihovny, ale
nestihli jste to v otevírací době? Využijte BiblioBox na Žižkově. Najdete ho v prvním patře Staré budovy před vchodem do učebny č. 127.
Vrácená kniha bude odepsána z vašeho konta
následující pracovní den. Bibliobox funguje
i po dobu rekonstrukce knihovny na Žižkově.

Jestliže zvolíte prezenční výpůjčku, stačí
najít ve studovně volné místo a z regálů
vybrat materiál ke studiu. Kromě knih
a skript zde máte k dispozici i noviny
a časopisy, včetně cizojazyčných. Mezi
další služby knihovny patří zprostředkování přístupu k elektronickým zdrojům
VŠE. V prostorách knihovny jsou také volné počítače, tiskárny a kopírky. Podrobné
informace o službách knihoven na VŠE lze
najít na ciks.vse.cz.

Poznejte pražský svět knihoven
Kromě knihoven na VŠE můžete navštívit i další pražské knihovny. Široký výběr
literatury z oblasti ekonomie, bankovnictví, práva a výpočetní techniky nabízí například Odborná knihovna České národní
banky, Národní knihovna ČR, knihovna
institutu CERGE-EI nebo Knihovna Akademie věd ČR. Více informací o těchto
knihovnách naleznete na našem webu
ilist.cz (stačí si vyhledat heslo „pražské
knihovny“).

Ve studovně najdete
užitečné knihy i klid
Studium odborné literatury je nedílnou součástí vysokoškolského života. Pokud nemáte
na čtení doma nebo na koleji klid, zajděte do studoven.

Studovny se nachází na Jižním Městě, na
Žižkově a v Jindřichově Hradci. Studijní
knihovna Jižní Město se dělí do dvou částí
na studovnu hlavní a jazykovou. Hlavní
slouží především pro studium prezenčně
dostupných knih a také těch, které lze vypůjčit jen na týden. Najdete zde i počítače
pro procházení elektronických informačních zdrojů. V hlavní studovně najdete
také sbírky z knihovny Pavla Eislera, zaměřená na mezinárodní vztahy a Evropskou unii.

Součástí hlavní studovny jsou také sbírky
Evropského dokumentačního střediska,
které se soustřeďuje se na ekonomické
otázky, legislativu, regionální a sociální politiku a na problematiku spojenou
s rozšiřováním Evropské unie. Jazyková
část studovny nabízí vybavení pro samostudium cizích jazyků včetně techniky pro
sledování zahraničních satelitních programů.

Kde hledat informace
Na Žižkově můžete kromě
knihovny a hlavní studovny
navštívit také další místa, kde
načerpáte
nové
vědomosti.
V Mediatéce můžete použít počítače pro práci s elektronickými
informačními zdroji. Knižní fond
Mediatéky využijí zejména studenti Fakulty financí a účetnictví
(publikace Světové banky, České
národní banky či Mezinárodního
měnového fondu).
Dalším důležitým místem je
studovna pro skupinovou práci, která se nachází v zadní části
knihovny na Žižkově. Tam můžete na rozdíl od ostatních prostor nahlas mluvit se svými spolužáky.

Do studovny s registrací
Před tím, než studovnu navštívíte, je třeba
se seznámit s určitými pravidly. Do studovny se smí vstupovat s taškami a kabáty, lze je ale také odložit v šatních skříňkách v prostorách knihovny. Když do
studovny vcházíte, přihlásíte se pomocí
ISIC karty, kterou si před prvním vstupem
musíte v knihovně zaregistrovat. Naopak
když odcházíte, odhlašovat se nemusíte.
Jelikož studovny slouží především pro
studium a návštěvníci zde hledají klid, je
nutné se chovat tiše a telefonování je zakázané.
Knihy si můžete brát rovnou z regálů. Je
proto jednodušší si požadovanou knihu
vyhledat v souborném katalogu Aleph
a zapsat si hřbetní štítek, podle kterého se
snadno zorientujete. Když už knihu používat nechcete, nevracejte ji na původní,
ale na označené odkladové místo.
Další informace a aktuální provozní doba
na ciks.vse.cz.
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S ID kartou seženete
oběd i nakoupíte
se slevou
V základní studentské výbavě nesmí chybět ID Karta. Pro studenta klasické denní
formy studia je to studentská čipová karta
za 290 korun nebo čipová karta s licencí
ISIC - International Student Identity Card.
Tato malá celosvetově uznávaná zelená
kartička, jejíž prvotní cena je 370 korun,
je platná vždy jeden rok. Následné prodĺoužení ID karty je možné zakoupením revalidační známky, kterou je lepší
si objednat předem. Centrum podpory
užívatelů na to včas upozorňuje e-mailem.
ID karta slouží kromě identifikace
studenta VŠE i na mnoho dalších neméně důležitých činností. Ve škole se s ní dá
zakoupit oběd v menze - kredit si student
dobíjí podle vlastního uvážení, pomocí

karty student obsluhuje tiskárny v počítačových učebnách, využíva služby školní knihovny, vstupuje do internátních
zařízení nebo některých učeben.
Mimo univerzitu opravňuje k využívání studentských slev na vlaky, autobusy,
pražskou MHD, na vstupy do kulturních institucí, restaurací. Míst s možností
uplatnění slevy na ISIC v ČR je téměř 2700.
O všechny záležitosti týkající se ID karet,
ať už jde o nahlášení ztráty, zakoupení
revalidace, zablokování, žiádost o vydání
nové karty sa starají na Pracovšti správy
identifikačných karet. Najdete je ve Staré Budově VŠE, místnost č. 22 v Centru
podpory užívatelů.

Pracovište správy
identifikačních
karet
Leoš Havlíček
tel: 224 095 831
e-mail: lhavlic@vse.cz
Více na: vc.vse.cz

Po stopách historie
ekonomky
Školu všichni dnes známe pod jménem
Vysoká škola ekonomická. Tato veřejná
vysoká škola se zaměřuje na výuku ekonomických oborůa jedná se o největší
univerzitní pracoviště svého druhu v České republice. Kdybyste se ale zeptali svých
praprarodičů, pravděpodobně by jim tento název nic neříkal. V roce 1919, kdy byla
škola založena, totiž nesla název Vysoká
škola obchodní (VŠO). Roku 1939 byla
VŠO uzavřena nacisty a činnost obnovila
až s koncem války, tedy v roce 1945. Hned
o tři roky později, po komunistickém převratu, byla škola zasažena čistkami a přejmenována na Vysokou školu věd hospodářských (VŠVH), která měla vychovávat
komunistické kádry pro řízení hospodářství. Dnešní název dostala až 1. září 1952.
Převratným byl rok 1989. Nejen proto,
že studentská stávka za podpory učitelů
a zaměstnanců VŠE přispěla k vítězství
sametové revoluce, ale také proto, že byla
do provozu uvedena budova menzy.

ho systému. Na základě nového zákona
o VŠ proběhly první volby do akademických senátů a vzniklo rovnou pět nových
fakult. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci se stala součástí VŠE v roce
1998.
VŠE jako první škola v Československu
zavedla od akademického roku 1991
až 1992 kreditní systém studia. V roce
1994 byl dokončen areál na Jižním Městě, kde je soustředěna především výuka
prváků, o čtyři roky později pak byla
dostavěna Nová aula, nyní Vencovského
aula, v žižkovském areálu.
V roce 1999 byla VŠE přijata do celosvětové asociace ekonomických a manažerských škol PIM, byla jí udělena první Medaile Aloise Rašína a také vznikl
Studentský list (dnes iList), nezávislý
časopis studentů VŠE.

Změny po roce 1989
Roky 1990 a 1991 byly pro školu velmi
významné - došlo totiž k přeměně celé-

Znáte významné
absolventy VŠE?
Na VŠE studovalo mnoho osobností, které stojí za to zmínit. Patří sem mimo jiné
prezident Miloš Zeman, exprezident Václav
Klaus, bývalý rektor VŠE Richard Hindls,
guvernér České národní banky Jiří Rusnok,
ekonom a politik Valtr Komárek, bývalý premiér a statistik Jan Fischer, ekonom
Vladimír Dlouhý a bývalí guvernéři ČNB Josef Tošovský, Zdeněk Tůma a
Miroslav Singer.

V září 2005 začaly první fakulty přecházet na systém evropských kreditů ECTS.
Na podzim byla otevřena Rajská budova
v areálu školy na Žižkově. Spolu se stavbou Rajské budovy proběhla i rekonstrukce budovy menzy, kde se nyní nacházejí
i místnosti CTVS (Centrum tělesné výchovy a sportu).
V roce 2007 slavnostně obdržely dvě
největší posluchárny VŠE v areálu Žižkov jména po významných osobnostech
historie VŠE. V Nové budově VŠE je to
Aula profesora Františka Vencovského
a ve Staré budově VŠE Aula profesora
Jiřího Likeše. V srpnu 2008 byl zprovozněn nový studijní informační systém
ISIS, který byl minulý rok přejmenován
na InSIS.
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Specialita českých
vysokých škol: inženýr
ekonomie
Pokud řádně a včas splníte všechny své
povinnosti, objeví se po pěti letech studia
na VŠE před vaším jménem titul Ing. neboli inženýr. Ten se v České republice uděluje absolventům magisterských studijních
programů v oblasti ekonomie, techniky,
zemědělství a vojenství. V zahraničí,
zejména pak u našich západních sousedů,
je tento titul spojován spíše s technickými, nikoli s ekonomickými obory. Často
zde proto čeští inženýři ekonomie musí
vysvětlovat, že technický obor nestudovali.

VŠE ale není jediná, z níž si absolventi
ekonomických a příbuzných oborů odnášejí inženýrský titul. Podobně jsou
na tom například studenti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity
v Brně nebo Ekonomické fakulty Technic-

ké univerzity v Liberci. Jinak jsou na tom
absolventi oboru Ekonomie na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy.
Ti se po splnění všech studijních povinností stávají magistry.

Kde se tedy titul inženýra na VŠE vůbec
vzal? Při hledání odpovědi je potřeba nahlédnout do historie ekonomky. V roce
1919 byla jako jedna z fakult Českého
vysokého učení technického založena Vysoká škola obchodní, která se stala první
předchůdkyní naší alma mater. Právě
do této doby sahají historické kořeny udílení „technického“ titulu inženýr i studentům ekonomie.

Tělocvik vás dostane
i na univerziádu
Sportovní nároky, které kladou některé fakulty na studenty, lze splnit dvěma
semestry aktivity na hodinách tělesné
výchovy. Buď si je poctivě odchodíte
v Praze, nebo si jeden nahradíte letním
či zimním výcvikovým kurzem. Tělocvik na VŠE organizuje Centrum tělesné
výchovy a sportu (CTVS).
První, co vás čeká, je zápis. Ten se uskutečňuje prostřednictvím InSISu v sekci Portál
studenta, kde si vyberete jeden z mno-

ha sportovních kurzů. Výuka probíhá
ve sportovních areálech po celé Praze.
Bližší informace o přihlašování a sportu
na VŠE najdete na webu CTVS (ctvs.vse.
cz).
Osvobození z tělesné výchovy můžete být
ze zdravotních příčin, z důvodu mateřství, souběžného studia více fakult nebo
věnujete-li se sportu profesionálně.

Hurá na mistrovství
Jistě se mezi vámi najdou nadšenci,
kterým dva semestry sportu stačit nebudou. Po domluvě s příslušným vyučujícím můžete v tělesné výchově pokračovat
i dále. Za sportem máte možnost zavítat
také do oddílů vedených studenty, školních reprezentací či do sportovních oddílů Vysokoš kolské tělovýchovné jednoty Ekonom (VŠTJ).Škola se pravidelně

účastní Akademického mistrovství České republiky, odkud je to
už jen malý krok k účasti na světových univerziádách.

Nad rámec tělocviku
Sportovní
nadšenci,
kteří
se chtějí zapotit častěji než
jednou
týdně
v
tělocviku,
mohou vstoupit do některého ze sportovních oddílů. VŠE
je v tomto směru velmi dobře vybavena a zájemce si může vybírat
z pestré nabídky nejrůznějších
sportovních aktivit – turistikou
počínaje a ledním hokejem konče.
Informace o jednotlivých oddílech,
které zastřešuje VŠTJ, najdete na
nástěnkách nebo na internetových

stránkách vstje.vse.cz. Oddíly pořádají také akce, kterých se můžete zúčastnit,
i když nejste stálým členem.
Na ekonomce působí i jiné sportovní
organizace. Patří mezi ně všestranná VAŠE
LIGA (squash, beach volejbal, badminton,
tenis) a sport.vse.cz (Jarov liga v malé
kopané, bowling, badminton, racketlon,
tenis, atletika, orientač ní běh), pokerová liga UNIpoker nebo hokejový klub
HC Ekonom a Technika Praha.
Vybít energii a pořádně se zapotit
můžete i v zájmových kurzech. Každý
semestr nabízí CTVS výběr z posilování,
thai boxu nebo fitness. Tyto kurzy jsou jak
pro studenty, tak i pro zaměstnance
nebo absolventy. Jsou ale jako jediné
zpoplatněné.

Kde se dozvíte co se
právě děje? Na iList.cz
Pokud se chcete rychle a na jednom místě dozvědět, jaké akce se na VŠE chystají
a co je nového, přidejte si do záložek internetového prohlížeče ilist.cz.
Na našich internetových stránkách
najdete jednak čerstvé aktuality ze školy
a kolejí, které by v tištěném vydání byly
již zastaralé, dále rozhovory s vyučujícími, komentáře, fotoreportáže a tipy
na předměty. Stejně tak se dozvíte,
co chystají ostatní studentské organizace
nebo na jaké zahraniční pobyty a stáže
se právě můžete hlásit.
Denně se na webu objevují nové články,
pod každým je navíc možné diskutovat
k tématu. O nových příspěvcích se dozvíte například na našem Facebooku, kde nás
najdete pod heslem Studentský list, nebo
na Twitteru.
Na ilist.cz píší naši redaktoři, vyučující,
externisté i studenti. Pokud máte tedy
v počítači zajímavou recenzi nebo jste

si na ekonomce všimli něčeho zajímavého, nebojte se o svůj názor podělit. Těšíme
se i na vaše první postřehy z ekonomky
či na zajímavé zážitky ze studentského
života.
V
šuplíku
rozhodně nenechávejte
ani fejetony či cestopisy.
Své texty můžete posílat
na adresu editor@ilist.
cz. Některý z našich editorů se vám ozve zpět
a pomůže vám s korekturou článku. Pokud
si na psaní zatím netroufáte, ale máte nápad,
o čem by stálo za to psát,
určitě nám pošlete svůj
tip.
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Mimoškolní aktivity
přilákají logistika,
hudebníka i divadelníka
Student, který zatouží po nějaké
mimoškolní aktivitě, se může zapojit
do studentských organizací na VŠE,
které sdružují lidi s nejrůznějšími zájmy. Na škole o ně totiž rozhodně není
nouze. V současné době jich je přes čtyřicet a jejich počet neustále roste. Díky
studentským organizacím se lze setkat
nejen s lidmi podobného zaměření, ale

i s nejrůznějšími specialisty z daného
oboru. Aktivní zapojení ve studentském
spolku vám jednou navíc může pomoci
při získávání vašeho vysněného zaměstnání.
Následující seznam představuje pouze
některé spolky. Kompletní výpis spolků
najdete na stránkách VŠE v sekci Informace pro studenty - Studentské organizace.

AEGEE Praha

Divadelní soubor „S bojkou v zádech“

Členy AEGEE Praha aneb Evropského fóra studentů spojuje především myšlenka spolupráce mezi mladými Evropany. Organizace pořádá letní univerzity, konference nebo výměnné pobyty.

Tento ochotnický spolek sdružuje příznivce amatérského divadla. Soubor působí od roku 2006, se svým prvním představením
Dívčí válka slavil velké úspěchy. Pokud ve vás dřímá divadelní
duch, určitě uvítáte, že hledají nové členy.

www.aegee-praha.cz

AIESEC
AIESEC zprostředkovává studentům dobrovolnické a pracovní
stáže v zahraničí. Tím napomáhá rozvoji společensky odpovědného a podnikavého smýšlení v mladých lidech a ničí mezikulturní bariéry.

www.sbojkou.cz

Filmový klub
V žižkovské Likešově aule můžete díky „Filmáčku“ jednou týdně zhlédnout zajímavé filmy nejrůznějších žánrů za příjemnou
cenu.

www.praha.aiesec.cz

www.filmacek.net

Buddy System

Gaudeamus – folklórní soubor VŠE Praha

Cílem tohoto sdružení je pomoc zahraničním studentům v ČR
při nástupu do školy a zajistit jim zábavný pobyt v Praze. Čeští
studenti proto dostávají svého zahranič ního „buddíka“, o něhož
se celý semestr starají. Buddy System také pořádá různé akce.
Jednou z nich je například Nation2Nation party.

Gaudeamus se zaměřuje na jevištní zpracování českého lidového
umění a jejich vystoupení slaví úspěch po celém světě. Soubor
tvoří taneční a pěvecká skupina a lidová muzika.

www.buddy.vse.cz/web/cs

HC Ekonom

Cesta Úspěšných

Hokejový tým VŠE v Praze, který je složený především z hokejistů, kteří dali přednost studiu před vrcholovým hokejem, ale
nadále se tímto sportem chtějí bavit, užívat si vítězství a patřit
do super party. Hlavní sezóna trvá od září do dubna, trénuje
se jednou týdně a celkem se odehraje více než dvacet zápasů.
Domovským stadionem je Tipsport Arena.

Cesta Úspěšných je vzdělávací projekt zaměřený na osobní rozvoj a finanční vzdělání. V rámci pravidelných přednášek vystupují úspěšní hosté. Členové projektu se dále rozvíjejí prostřednictvím knihovny osobního rozvoje. Formou webového portálu
přináší zájemcům video záznamy z akcí a připravuje profesionální systém osobního růstu.
www.CestaUspesnych.cz

www.gaudeamus-folklor.cz

www.hcekonom.cz

Junior Diplomat Initiative (JDI)

Students for Liberty CZ

JDI pomáhá studentům diplomatických oborů konfrontovat
své teoretické znalosti se skutečnou praxí současného světa
diplomacie. JDI dává možnost věnovat se diplomacii i ve svém
volném čase tím, že napomáhá prohlubování praktických znalostí, pochopení diplomatického jazyka, porozumění partnera
během vyjednávání či nacházení konsenzu a kompromisu.

Students for Liberty CZ (Studenti za svobodu) je nezisková studentská organizace, jejímž hlavním posláním je podpora a sjednocování studentů hlásících se k myšlenkám svobody. Students
for Liberty CZ se inspirují ideami klasického liberalismu a libertariánství. Hlavními principy, které uznávají jako klíčové, jsou
sociální, ekonomická a akademická svoboda a respekt k soukromému vlastnictví.

www.jdi-vse.cz

Klub investorů
Klub investorů je organizace sdružující lidi se zájmem o investování, private equity, venture capital, trading, nemovitosti a další
byznys odvětví. Činností spolku je především pořádání přednášek s odborníky z praxe. Také buduje komunity za pomoci
společných akcí, odborných kroužků a dalších činností podporujících praktické vzdělání studentů.
www.klubinvestoru.com

Klub mladých logistiků
Klub spojuje studenty, kteří se rádi dělí o zkušenosti a názory z oblasti logistiky. Kromě toho organizuje besedy s vedoucí
osobností logistické společnosti.
www.kml.vse.cz

Klub mladých manažerů
Klub mladých manažerů je jedním z klubů České manažerské asociace. Pravidelně pořádá setkání se zajímavými hosty
z praxe, která probíhají formou přímé diskuze
www.kmm.cz

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti
(SKOK)
SKOK se zabývá především otázkami zahraničního obchodu
a konkurenceschopnosti. Jeho cílem je rozšiřovat povědomí
o těchto problematikách mezi studenty i širokou veřejností. Klub
za tímto účelem organizuje přednášky a diskuze.
www.skok.vse.cz

www.studentsforlibertycz.cz

oikos Praha
Cílem této organizace je poskytnout a rozšířit studentům
informace o životním prostředí a udržitelném rozvoji. Pořádá
přednášky, diskuse, workshopy a víkendové nebo týdenní akce
mimo Prahu.
www.prague.oikos-international.org

Studenti pro VŠE
Studenti ekonomky jsou tu pro svoji alma mater, stejně jako
ona je tu pro jejich vzdělání. Studenti pro VŠE zaštiťují účast
a prezentaci studentů VŠE na projektech Majálesu, Hokejové
bitvy a vlastních projektech, které se pořádají v prostorech školy
i mimo ně.
http://www.studentiprovse.cz/

Unie studentů
Unie studentů propojuje studenty, studentské organizace
a vedení školy. Lidé v Unii informují studenty o probíhajících
aktivitách, představují jim výhody účasti ve spolcích a organizují vlastní projekty. Každý, kdo se na těchto projektech podílí,
zdokonaluje své dovednosti a zároveň dělá vysokoškolský život
pestřejší.
http://usvse.cz/
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Žehlička či vysavač
za pár kaček
Pokud máte domů daleko nebo tam
jenom nechcete jezdit, vězte, že na kolejích můžete nejen pořádat party, ale i prát,
hrát na piano nebo cvičit.
Čas od času asi budete potřebovat vyprat, usušit či dokonce vyžehlit oblečení.
Žádný problém, za symbolický poplatek (cca deset – třicet korun na jednu až
tři hodiny) můžete na jednom z pater
využít pračku, půjčit si sušák či žehličku

a hodit se opět „do pucu“. A pokud se
vám zdá, že nepořádek na pokoji přesáhl
únosné meze, lze využít kolejního vysavače. Mimo to máte také možnost dát si
na kolejích pořádně do těla. Koleje nabízejí
kromě relaxace při hře na piano také možnost zahrát si ping-pong, fotbálek, šipky
a využít posilovnu i místnost, kde studenti a studentky pořádají tradiční aerobikové či zumbové dýchánky.

Mezi často využívané služby patří i možnost nechat přespat kamaráda na koleji
za symbolický poplatek, ovšem i tato
služba má určitá pravidla, která naleznete
na internetových stránkách kolejí na suz.
vse.cz. Se svými dotazy se také můžete
obracet na vrátné. Když se slušně zeptáte,
budou určitě ochotní pomoci.

Letní prázdniny lze trávit
i na kolejích
Na kolejích Vysoké školy ekonomické je možné
bydlet i v době letních měsíců. Pokud se sem student
VŠE nastěhuje na více než
týden, platí pro něj ceny
za letní ubytování. Ty se
pohybují od devadesáti
do
dvou
set
korun
za noc, cena se liší od koleje a počtu lůžek na pokoji
nebo v buňce. I na pokoji
pro dva však zůstává většinou pouze jeden ubytovaný, takže není nutné
obávat se nedostatku soukromí. Pro kratší pobyt než
sedm dní Správa účelových
zařízení
(SÚZ)
účtuje
ceny podle hotelového
ubytování.

Studenti, kteří chtějí svůj pobyt na koleji
VŠE plynule prodloužit na léto, si musí
co nejdříve (už od dubna) zamluvit místo u vedoucí dané koleje. Nastěhovat
na kolej se lze i v průběhu prázdnin, ale
vyřizování trvá déle. Zájemci si mohou
rezervovat pokoj opět u vedoucí koleje.
V letošním roce nabízely studentské
ubytování bloky kolejí Jarov I. A-D, dále
Jarov II., Jarov III. G a F, Rooseveltova kolej a kolej Blanice na Jižním Městě.
Formuláře pro elektronickou i písemnou
žádost o letní ubytování jsou spolu s dalšími informacemi dostupné na suz.vse.cz
pod záložkou „zájemci o ubytování“
a dále „letní ubytování“.

Za studiem do zahraničí
můžete vyjet nejen
přes Erasmus
Semestrální výměnné pobyty (například
program Erasmus) jsou nejčastější způsob,
jak studenti vyjedou do zahraničí. V rámci nich mohou posluchači VŠE studovat
na jedné z mnoha partnerských univerzit
nejen v Evropě, ale i v zámoří či v Asii
nebo Austrálii. Celkem má škola
k dispozici více než dvě stě partnerských univerzit, na které
se mohou zájemci přihlásit.

hodnotí počet odstudovaných odborných předmětů v cizím jazyce nebo účast
v Buddy Programu. Proto se vyplatí

Na výměnný program Erasmus se hlásí
stále větší počet zájemců. I proto koordinátoři upozorňují na fakt, že to není
jediný způsob, jak se dostat do vysněné země.
Z dalších možností jmenujme například stipendijní
pobyty v rámci mezivládních smluv. Podporována je
i individuální mobilita studentů, takzvaný freemover,
v rámci kterého musí student sám zkontaktovat školu,
na které by chtěl studovat, získat
od ní akceptační dopis (přijetí ke studiu) a zaplatit školné.
Škola mu pak přizná stejnou výši
stipendia, jako kdyby jel na Erasmus.
Vybraná škola přitom nesmí být školou
partnerskou, tedy školou, kam vyjíždí studenti VŠE v rámci smluv právě na
Erasmus nebo za hranice Evropy.

Všechny důležité informace o možnostech studia
v zahraničí shromažďuje
Oddělení
zahraničních
styků (OZS). Ty se vyplatí
sledovat, nabídky se totiž
objevují i v průběhu semestru. V případě jakýchkoliv
dotazů na studium v zahraničí je vhodné kontaktovat právě
OZS. K odběru novinek do mailu
se přihlásíte na webu OZS.

Výjezd do zahraničí na bakaláři nebo
magistru
Jak se vlastně student může stát „erasmákem“? Musí podat přihlášku a úspěšně projít výběrovým řízením. Pobyt je
možné absolvovat už na bakalářském
stupni. Výběrové řízeníje jednokolové.
V potaz pro studenty, kteří chtějí vyjet
ve druhém ročníku, se berou studijní výsledky a jazykové znalosti. Ti, kteří chtějí získat zahraniční zkušenost ve třetím
ročníku, mohou navíc získat deset bodů
za účast v Buddy Programu. Přihláška se
podává přes InSIS.
Na magisterském stupni je možné uskutečnit výjezd nejdříve ve druhém semestru studia. Kromě studijních výsledků se

Freemover vás dostane do celého
světa

studovat od počátku řádně a zajímat se
o studium v zahraničí včas.
Výběrové řízení se pořádá pouze jednou ročně, a to od ledna do dubna, takže
je potřeba nezaspat a nenechávat vše na
poslední chvíli, protože některé univerzity v zámoří nebo Austrálii vyžadují doložit jazykovou znalost certifikátem. Více
informací o zahraničním studiu poodhalí informační schůzky konané vždy
v zimním semestru. K zorientování pomohou webové stránky OZS v sekci
Výměnné pobyty v zahraničí.

Během
prázdnin
lze
studovat
i
na
letní
univerzitě,
zpravidla
v délce několika týdnů. Na letní univerzitu o délce 28dní a více lze žádat
o speciální stipendium. Pro absolventy
VŠE je tu také možnost studovat program
MBA ve Spojených státech amerických
na Bradleyho univerzitě anebo Postgraduální kurz podnikového managementu (MAE – MBA). Poslední možností
je nabídka stáží v rámci jednotlivých
fakult, členství v některých studentských
organizacích či studium v magisterském programu CEMS, během kterého
posluchač vyjíždí povinně na semestr
do zahraničí.
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Nejen prací živ je člověk
Přestože práce šlechtí, není to jediná
možnost, jak při studiu získat peníze.
Možností „přivýdělku“ je také stipendium. Na VŠE existují celkem tři základní
typy stipendií a jen jedno z nich se odvíjí
od vašich studijních výsledků.
Většina mimopražských studentů ocení
ubytovací stipendium, které nahradilo
před několika roky státní dotace na ubytování na koleji. Částka, kterou obdržíte,
závisí na tom, kolik lidí se o toto stipendium přihlásí. Průměrně se pohybuje mezi
600 až 800 korunami měsíčně. Požádat
si o něj můžete prostřednictvím serveru
InSIS (Portál studenta -> Financování
studia a stipendia -> Žádost o ubytovací
stipendium) zhruba do půlky prosince.
Abyste jej získali, musíte být studentem
prezenční formy studia, mít trvalé bydliš
tě mimo Prahu a nepřekročit standardní
dobu studia. Stipendium se vyplácí jed-

nou za tři měsíce a nelze na něj uplatnit
nárok během letních prázdnin.
Dalším druhem stipendia, které se neohlíží na prospěch, je takzvané sociální
stipendium. Vyplácí se studentům, kteří vyplní žádost na serveru InSIS a připojí k ní písemné oznámení o přídavku
na dítě. Jak už název napovídá, mají
na něj nárok jen studenti, kteří pochází
z takových sociálních podmínek, díky
nimž mají ze zákona nárok na přídavek
na dítě v plné výši. Žádat si o něj můžete do konce října a stejně jako ubytovací
stipendium vám bude vypláceno zpětně
každé tři měsíce.

Odměna za pilné studium
Patříte-li mezi nadané studenty, asi vás
bude nejvíce zajímat stipendium prospěchové. Pro jeho získání je nutné se vejít

do průměrného prospěchu, který spolu
s dalšími podmínkami stanovují jednotlivé fakulty. Ve většině případů musí být
průměr do 1,3 - čím lepší známky, tím
více peněz, přičemž nejde zrovna o zanedbatelné částky. Je třeba si o něj zažádat
u studijní referentky a nárok na jeho obdržení vzniká až po prvním roce studia.
Na Národohospodářské fakultě je pak
oceněno jedno procento nejlepších studentů a není potřeba o nic žádat. Stipendium je vyplácené měsíčně během celého
roku kromě prázdnin.
Existuje ještě mimořádné a doktorské
stipendium. První jmenované lze získat
například zapojením se do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti či při
plnění nejrůznějších úkolů pro fakultu
či školu. Doktorské stipendium pak bývá
přiznáno studentům doktorských studijních programů prezenční formy studia.
Podrobné informace ohledně všech druhů
stipendií najdete ve Stipendijním řádu.

