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PANEVROPSKÁ
UNIVERZITA



Panevropská univerzita je novou vysokoškolskou 
univerzitní značkou, která vznikla transformací dvou 
etablovaných a kvalitních vysokých školou s dvace-
tiletou historií a tradicí výchovy a vysokoškolského 
vzdělávání. Obě vysoké školy, Vysoká škola podni-
kání a práva a Vysoká škola obchodní v Praze 
budou v naší struktuře začleněny jako samostatné 
fakulty. Začínáme realizovat dávný sen našich 
zakladatelů, vybudování profesní univerzity                           
s doktorským studijním programem. 

Budujeme ve světě běžnou, ale v České republice 
ojedinělou značku s přístupem k vysokoškolskému 
vzdělání. Budeme transformovat univerzitní vzdělá-
vání prostřednictvím propojení akademického 
přístupu, praktické orientace a výuky založené na 
výsledcích, znalostech a dovednostech. Hodláme 
maximálně rozvíjet a realizovat vztah spolupráce 

Milé studentky, milí studenti,

mezi podniky a akademickou sférou, zejména prostřednictvím profesně zaměřených bakalář-
ských, navazujících magisterských vysokoškolských studijních programů a současně                           
i doktorských, řízených výzkumnými potřebami podniků a společnosti.

Sledujeme moderní trendy terciárního vzdělávání a rozvíjíme je. V nové podobě budujeme 
přední mezinárodně uznávanou soukromou vysokoškolskou profesní univerzitu,                           
která je známá pro svůj přínos v propojení univerzity, podniků a společnosti prostřednictvím 
excelence v profesní výuce, učení, výzkumu, internacionalizaci, podnikání a vedení.

Jsme rádi, že jste si ke svému studiu vybrali právě nás. Věříme, že zde získáte znalosti, 
praktické dovednosti, které vás dobře připraví na vaši profesní kariéru a zároveň navážete 
nová přátelství a zažijete ten pravý studentský život. V Praze, Ostravě i Brně máme pro vás 
připraveno komfortní studijní zázemí v příjemném prostředí. 

Pokud se budete potřebovat v průběhu akademického roku na cokoliv zeptat, tak mě neváhejte 
osobně kontaktovat. 

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
                        rektor
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SLOVO ÚVODEM



Pokud hledáte místo, kde se v klidu připravit 
na výuku, zkoušku, nastudovat či půjčit si 
literaturu, nevynechejte návštěvu knihovny / 
studovny jak v Praze, tak v Ostravě. Kromě 
vypůjčení či nahlédnutí do literatury zde máte 
možnost využít počítače s přístupem na 
internet nebo za poplatek černobíle i barevně 
tisknout.

Pokud řešíte jakýkoliv administrativní nebo 
studijní problém spojený s vaším studiem, 
pak kontaktujte nebo navštivte studijní oddě-
lení (úřední hodiny jsou aktualizovány na 
webových stránkách školy v sekci „Kontak-
ty“). Pro řešení řady problémů a žádostí 
mohou studenti využít kontaktního centra v 
informační systému UIS a tak eliminovat 
nutnost osobní návštěvy studijního oddělení.

JAK SE 
ZORIENTOVAT

POZN. UŽITEČNÉ INFO
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PRAHA

Budova školy sídlí v centru Prahy, ve Spálené 
ulici (hned vedle stanice metra a tramvají 
Národní třída). Učebny najdete v budově S           
a budově Y. Označení učeben, ve kterých                 
se bude konat výuka, naleznete ve svém 
rozvrhu. Výuka může probíhat zároveň                    
ve Vltavské ulici 585/14, Praha 5 (stanice 
metra a tramvají Anděl). Do všech výukových 
prostor školy se v době akademického roku 
dostanete pomocí své čipové karty (ISIC/ALIVE).

NA WEBU MÁME VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU

CHCETE SI PŘED NÁSTUPEM 
PŘIPOMENOUT, KDE SE CO NACHÁZÍ?



OSTRAVA

V Ostravě najdete budovu 
školy v Michálkovické ulici
(zastávka trolejbusu 104, 106 
– VŠ podnikání), v blízkosti 
ZOO. Učebny najdete v jedné 
budově a počáteční číslo 
učebny označuje patro,            
ve kterém se učebna nachá-
zí. Ve 2. patře naleznete 
knihovnu se studovnou,              
ve 3. patře budovy můžete 
využít bistro   s občerstve-
ním, v 5. patře se nachází 
kanceláře, kde sídlí pedago-
gové, vedení školy a některé 
katedry. 

BRNO

Výuka v Brně probíhá v prosto-
rách Provozně ekonomické 
fakulty Mendelovy univerzity          
v Zemědělské ulici v budově Q 
(přímý spoj z hlavního nádraží: 
tramvajová linka 9 - Zeměděl-
ská, směr Lesná). Budova                 
je vybavena bezdrátovým 
připojením Wi-Fi, moderními 
posluchárnami a učebnami, 
včetně počítačové, kde probíhá 
výuka.
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získat čipovou kartu ISIC/ALIVE nebo IKS

prozkoumat školní emailovou schránku a informační 
systém UIS

vyhledat Wi-Fi, přihlásit se, uložit/zapamatovat

seznámit se s harmonogramem akademického roku a 
vnitřními předpisy školy

zjistit informace o stipendiích/vyřídit

stáhnout aplikaci Moje studium pro Android, nebo iOS, 
vybrat VŠPP a seznámit se s funkcemi

CO ZAŘÍDIT PRVNÍ DNY 
A TÝDNY VE ŠKOLE



VNITŘNÍ PŘEDPISY

Vnitřní předpisy školy naleznete v UIS. 
Vnitřní předpisy univerzity jsou systé-
mem předpisů, metodických pokynů, 
směrnic a dalších interních dokumentů 
univerzity. Pro studenty je důležité 
seznámit se se Studijním a zkušebním 
řádem PEUNI, Disciplinárním řádem a 
dalšími interními předpisy upravujícími 
průběh studia na PEUNI.  

UNIVERZITNÍ INFORMAČNÍ 
SYSTÉM - UIS

Veškeré informace o svém studiu 
zjistíte prostřednictvím školního 
informačního systému UIS. Naleznete 
zde veškeré materiály ke studiu, 
kontakty na pedagogy a další pracovní-
ky školy.

ČIPOVÁ KARTA

Všichni studenti PEUNI obdrží studentské 
karty ISIC/ALIVE. Studenti v lokalitě Ostrava 
obdrží  kartu studenta IKS. Platnost karet                
se bude každoročně obnovovat. Každý rok                
si prostřednictvím kontaktního centra požá-
dáte o revalidační známky. Kartu noste stále 
při sobě. Karty ISIC/ALIVE přináší zajímavé 
studentské slevy (více informací na webu 
ISIC). V případě, že jednu z karet ztratíte, 
požádejte si o vystavení nové karty pomocí 
e-žádosti v UIS.

Poznámka: S ohledem na bezpečnost a eliminaci 
zneužívání konektivity se mohou hesla v průběhu roku 
změnit. V takovém případě se prosím obraťte na studijní 
oddělení, které vám poskytne aktualizované přístupové 
údaje.

ŠKOLNÍ EMAILOVÁ SCHRÁNKA

Všichni studenti mají zařízenou vlastní školní 
e-mailovou schránku. Dostanete se do ní 
přes UIS (přístupové údaje dostanete                      
při zápisu do studia). Abyste nezmeškali 
žádné důležité informace, věnujte čas                     
a pozornost jejímu nastavení. V nastavení                 
je možné zvolit možnost, že chcete e-maily     
z této schránky přeposílat na jiný e-mail. 
Budou Vám zasílány např. organizační 
informace o výuce, o termínech zkoušek                 
a zápočtů nebo od vedení univerzity.

PŘÍSTUP K WI-FI

V prostorách školy v Praze, v ulici Spálená                
je možné využít připojení k Wi-Fi. Stačí vyhle-
dat síť „VSO“ a zadat heslo: VSO-WiFi.

V budově školy v Michálkovické ulici                 
v Ostravě stačí vyhledat síť „vsp.cz“ a poté 
vložit heslo „VSPPstudent“. Při dalším využití 
sítě se již potvrzené zařízení připojí samo.

V Brně je přístup k Wi-Fi prostřednictvím sítě 
mendelu-host. Heslo se mění a aktuální 
heslo je vždy vyvěšeno na nástěnce                            
ve vestibulu.

informačního systému UIS. Naleznete 
zde veškeré materiály ke studiu, 
kontakty na pedagogy a další pracovníkontakty na pedagogy a další pracovní

Vnitřní předpisy školy naleznete v UIS. 
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SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ
a pozornost jejímu nastavení. V nastavení                 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ
a pozornost jejímu nastavení. V nastavení                 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘSPLÁTKOVÝ KALENDÁŘSPLÁTKOVÝ KALENDÁŘSPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Na začátku každého akademického roku                  
si studenti v UIS vybírají platební kalendář, informace o výuce, o termínech zkoušek                 si studenti v UIS vybírají platební kalendář, informace o výuce, o termínech zkoušek                 
jehož prostřednictvím si volí variantu 
placení školného. Studenti mají na výběr 
mezi roční platbou, úhradou po 
semestrech a měsíčními splátkami. 
Pokud vám školné hradí třetí osoba, např. 
zaměstnavatel, můžete si při výběru 
platebního kalendáře zvolit i tuto variantu.



STIPENDIA

Ubytovací stipendium může být přiznáno 
studentovi Panevropské univerzity, který 
splňuje níže uvedené podmínky: 

a)
b)
c)

d)
e)
f)

O ubytovací stipendium žádáte prostřednic-
tvím UIS v rozmezí od 1. 10. do 31. 10. 
příslušného akademického roku, pokud byl 
do studia zapsán od zimního semestru. 
Žádost o ubytovací stipendium student 
podává v rozmezí od 1. 3. do 31. 3. příslušné-
ho akademického roku, pokud byl do studia 
zapsán od letního semestru. 

Podání žádosti: Portál studenta / Žádost o 
ubytovací stipendium / vyplníte číslo účtu, na 
které má být stipendium posláno / Podat 
Žádost o ubytovací stipendium se podává 
jednou na celé studium. 

HARMONOGRAM 
AKADEMICKÉHO ROKU

Harmonogram akademického roku i studijní 
plány najdete vždy v UIS.

trvalé bydliště mimo Prahu 
studuje v prezenční formě studia 
nepřekročil standardní délku studia jedno-
ho programu
studuje první studium stejného stupně 
žádost o ubytovací stipendium má aktivní 
má řádně zaplacené školné na příslušný 
semestr (v případě schváleného splátko-
vého kalendáře, musí mít zaplacené 
minimálně dvě splátky) 

a při splnění všech následujících podmínek:               

a)

b)

c)

d)

Žádost o prospěchové stipendium student 
podává prostřednictvím UIS nejdříve dnem 
zápisu do vyššího ročníku, avšak nejpozději 
do jednoho měsíce ode dne zápisu do vyšší-
ho ročníku.

student vykonal všechny studijní povinnos-
ti (zápočty, zkoušky) v řádných termínech 
(nikoliv opravných),
student splnil veškeré povinnosti souvise-
jící s kontrolou studia v řádném termínu,
student zaplatil poplatek za studium (dále 
jen „školné“) v termínech dle platebního 
kalendáře, který je součástí smlouvy o 
studiu, a nemá žádné jiné splatné finanční 
závazky vůči škole,
se studentem nebylo zahájeno disciplinár-
ní řízení.

studijního průměru 1,0 ve výši 3.000,- Kč,
studijního průměru 1,01 až 1,2 ve výši 
2.000,- Kč,
studijního průměru 1,21 až 1,5 včetně ve 
výši 1.000,- Kč,

Prospěchové stipendium je stipendium 
jednorázové a lze jej přiznat studentům 
prezenční formy studia na základě studijních 
výsledků dosažených v předcházejícím 
akademickém roce ve stejném typu akredito-
vaného studijního programu a ve stejné 
formě studia při dosažení:

a) 
b)

c)

Věrnostní stipendium je stipendium jednorá-
zové, které lze přiznat studentovi za studium 
dalšího rodinného příslušníka (manželka, 
manžel, sestra, bratr, matka, otec, dcera, syn).

Věrnostní stipendium činí 3.000,- Kč za 
každého rodinného příslušníka studujícího v 
akreditovaném studijním programu uskuteč-
ňovaném školou.

Věrnostní stipendium může získat student 
prezenční nebo kombinované formy studia.

Žádost o věrnostní stipendium student 
podává prostřednictvím UIS nejdříve dnem 
zápisu dalšího rodinného příslušníka do 
studia a nejpozději do jednoho měsíce ode 
dne zápisu dalšího rodinného příslušníka do 
studia.
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Někdy se můžete dostat do nestandardní 
situace, která má však na PEUNI vždy                   
své řešení. Aby vše mohlo být vyřešeno             
ke spokojenosti studenta i školy, je potřeba 
dodržet postup, který ukládá smlouva                    
o studiu či jiné dokumenty vydané vedením 
školy. Pojďme se podívat na několik takových 
situací…

3. CO KDYŽ SE MI NEPODAŘILO 
V RÁMCI ZKOUŠKOVÉHO
OBDOBÍ PŘEDMĚT ÚSPĚŠNĚ 
UKONČIT? 

I to se může stát. Tento předmět si zapíšete 
do dalšího semestru/ročníku, ve kterém 
můžete zkoušku/zápočet znovu složit. 
Předmět si již zapisujete tzv. konzultačním 
způsobem, kdy se již nemusíte účastnit přímé 
výuky, dále dle studijního a zkušebního řádu.

1. KDY MÁM PLATIT ŠKOLNÉ?

Abyste se vyhnuli nepříjemnostem, jako              
je např. smluvní pokuta či vyloučení ze studia, 
je potřeba školné hradit tak, aby bylo včas            
na účtu školy. Termín splatnosti školného 
udává platební kalendář, který je přílohou 
smlouvy o studiu. Platbu tedy odešlete             
s dostatečným předstihem, aby byla vždy 
připsána na účet školy do data, které                 
je uvedeno v platebním kalendáři.

4. STUDIUM NESTÍHÁM 
V ŘÁDNÉM TERMÍNU…
Pokud nestíháte splnit všechny své studijní 
povinnosti v čase, který je pro Váš studijní 
program standartní, můžete si studium 
prodloužit. Stačí se zapsat do dalšího ročníku 
a uhradit patřičné školné. Pokud máte splně-
ny všechny studijní požadavky (absolvované 
všechny předměty, odevzdanou závěrečnou 
práci) a odkládáte si pouze státní závěrečnou 
zkoušku, můžete využít, dle platných směrnic 
slevy na školném. Bližší informace k těmto 
případům poskytne studijní oddělení                 
či prorektor pro studium.

5. JAK SE ZAPSAT DO DALŠÍ-
HO SEMESTRU?
Zápis do vyššího semestru studia provádíte 
prostřednictvím UIS.

2. CO DĚLAT, KDYŽ POTŘEBUJI 
JINÝ PLATEBNÍ KALENDÁŘ?

Na začátku každého akademického roku               
si studenti v UIS vybírají platební kalendář,             
tj. volí si variantu placení školného. Studenti 
mají na výběr mezi roční platbou, úhradou             
po semestrech a měsíčními splátkami. 
Pokud chcete zvolený platební kalendář 
změnit, je nutné si o něj požádat přes 
Kontaktní centrum v UIS. 
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STUDIJNÍ ŘÁD, 
ANEB CO KDYŽ…

NEPROPADEJTE PANICE
!! !

KAŽDÝ PROBLÉM
MÁ SVÉ ŘEŠENÍ



Veškeré informace k bakalářským/diplomo-
vým pracím se dozvíte ve výuce na seminářích 
k BP/DP a zároveň je naleznete i v příslušných 
směrnicích PEUNI, které se týkají tvorby 
závěrečné práce. Tyto semináře jsou zaneseny 
ve studijních plánech a rozvrhu. Budou Vám 
zde vysvětleny všechny požadavky, které jsou 
na závěrečné práce kladeny, a budete sezná-
meni s důležitými milníky.

Téma bakalářské/diplomové práce si vybíráte      
z již vypsaných témat přímo v UIS, které 
vypisují jednotliví pedagogové. Pokud budete 
chtít téma „šité na míru“, informujte se o této 
možnosti u příslušného pedagoga. Téma vaší 
práce ale musí vždy navazovat na vámi studo-
vaný program.

Než začnete psát svou bakalářskou/diplomo-
vou práci, určitě si nejprve nastudujte veškeré 
metodické pokyny, směrnice a použijte vždy 
platnou a aktuální šablonu bakalářské/diplo-
mové práce. Tuto dokumentaci naleznete                     
v systému UIS v dokumentovém serveru.

Pro obhajobu své bakalářské/diplomové práce 
si můžete připravit prezentaci v Power-Pointu. 
Pamatujte na to, že je zbytečné vymýšlet 
složité prezentace. Buďte struční a komise                  
to ocení! Prezentace musí být k přečten                             
í i z dálky, neměla by přesáhnout 7-10 minut, 
čemuž by měla odpovídat i délka                                      
max. 10 slajdů (představení práce, uveďte,                 
jaký byl cíl vaší práce, použité metody, 
prezentujte své výsledky – svá doporučení, 
vyzdvihněte finální výsledek BP/DP a nezapo-
meňte poděkovat za pozornost).

připuštěni k obhajobě bakalářské/diplomové 
práce v příslušném období.

Bakalářskou/diplomovou práci odevzdává-
te tím, že práci nahrajete do UIS. K obhajobě 
si můžete přinést pro svou potřebu vytiště-
nou verzi v kroužkové vazbě. V případě nedo-
držení termínu odevzdání práce nebudete 
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ZÁVĚREČNÁ PRÁCE A STÁTNÍ 
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY



STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ 
ZKOUŠKY

Státní závěrečné zkoušky skládá 
student na závěr svého studia. 
Přihlásit se k nim můžete prostřed-
nictvím UIS až ve chvíli, kdy                         
je aktivována možnost podávání 
přihlášek. A jaký je průběh státních 
zkoušek? 

•

•

•

•

•

•

Před zahájením SZZ obdržíte vždy                           
v předstihu pozvánku na SZZ                  
s uvedeným termínem a časem, 
kdy se máte dostavit. Rozpis                     
je dopředu zveřejněn rovněž                          
v systému UIS.
Čas zkoušení je individuální. Prů- 
měrně je to 10-15 minut/předmět.
Celá SZZ trvá zhruba 45-60 minut.
Každý studijní program má své 
specifické státnicové předměty. 
Většinou se jedná o 2 či 3 odborné 
předměty a obhajobu bakalář-
ské/diplomové práce. Státní 
závěrečné zkoušky se konají 
převážně v jeden den. U právních 
studijních programů jsou SZZ 
rozděleny na více dnů. 
Pokud se student ze závažných 
důvodů nedostavil k SZZ, může se 
omluvit doručením písemné 
omluvy prorektorovi pro studium 
do 7 kalendářních dnů od data 
konání SZZ. Prorektor pro studi-
um rozhodne o uznání omluvy.                  
V případě uznání omluvy, je student 
posuzován, jako by nebyl k SZZ 
přihlášen.
V případě, že se nedostavíte             
na SZZ bez řádné omluvy, budete 
klasifikovaní známkou „nevyho-
věl“ a propadne tak termín SZZ.
Po ukončení všech částí SZZ 
vyhlásí komise výsledky za všech-
ny absolvované předměty.
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Centrum kariéry a rozvoje pomáhá studen-
tům, kteří hledají místo, kde by mohli absol-
vovat svoji povinnou praxi. Profesně a odbor-
ně zaměřené studijní obory si přímo říkají            
o získávání praktických zkušeností v provozu 
reálných organizací, se kterými škola má, 
nebo v budoucnu bude mít navázané 
partnerské smlouvy, na jejichž základě budou 
tyto stáže organizovány. 

Centrum kariéry a rozvoje organizuje                      
pro studenty Kariérní dny. Dvakrát v průběhu 
akademického roku nás navštěvují naši 
partneři, kteří představují své projekty                 
a dávají studentům skvělou možnost k bližší-
mu navázání kontaktu s partnery.

V průběhu akademického roku pro vás 
třídíme a zveřejňujeme vhodné pracovní 
pozice a brigády, které můžete v průběhu 
svého studia využít. Kde najdete aktuální 
nabídku pracovních pozic a brigád? V UIS: 
Dokumentový server – Veřejný dokumentový 
server – Pracovní příležitosti. 

Informace o partnerech univerzity a dalších 
aktivitách Centra kariéry a rozvoje naleznete 
na webu univerzity www.peuni.cz. 

Snaha o dokonalost prostřednictvím inovací, 
spolupráce a neustálé zlepšování 

Samozřejmostí je vzájemné sdílení, neustálý 
rozvoj, inovativní myšlení, sebevzdělávání                
a samostatná tvůrčí práce pedagogů                              
i zaměstnanců školy, kteří se k sobě navzá-
jem i ke studentům chovají otevřeně a trans-
parentně.

Svoboda myšlení a projevu 

Akademické prostředí determinuje různost 
názorů a postojů. Všem studentům a akade-
mikům garantuje univerzita svobodu myšlení 
a projevu v tomto prostředí. Podporujeme 
diskuzi a formování postojů, včetně možností 
jejich prezentace.

Respekt k rozmanitosti a životnímu prostředí

Ke všem studentům přistupujeme vždy 
vstřícně, otevřeně, rovnocenně a na partner-
ské bázi a podporujeme je v naplňování jejich 
snů a vizí. Není nám lhostejný stav naší 
planety. Uvědomujeme si rizika dopadu 
lidské činnosti, a proto se chováme zodpo-
vědně a udržitelně. K témuž vedeme                     
a inspirujeme naše studenty a zaměstnance, 
a to v rámci studijních programů i v každo-
denním chodu školy.

Zodpovědnost za činy a výsledky 

Studenti naší profesní univerzity jsou vzdělá-
váni výukou založenou na výsledcích, 
znalostech a dovednostech. Tyto procesy                  
a činy vedoucí k daným výsledkům mají 
individuální charakter, který je podmíněn 
osobní zodpovědností a osobním přístupem 
k dosažení potřebných kompetencí.
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S NÁMI SE NA TRHU NEZTRATÍTE

PROFESNÍ PROGRAMY,
PROFESNÍ UNIVERZITA!
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PROGRAM ERASMUS+

Studenti Panevropské univerzity v prezenční   
i kombinované formě studia mají možnost 
vyjet na studijní pobyt na partnerské univer-
zity v zahraničí nebo na pracovní stáž                  
ve firmách, podnicích či institucích v zemích 
EU. 

Pro zapojení do programu musí uchazeč 
projít výběrovým řízením. Výběrové řízení je 
zveřejňováno v UIS a zároveň vyhlašováno 
formou oznámení na webu, facebooku, 
hromadným mailem, ústním sdělením peda-
gogů. Do výběrového řízení student dodá: 
přihlášku (v češtině), motivační dopis                      
(v angličtině nebo v jazyce studia či praxe)                  
a životopis (v angličtině).

S každým uchazečem je veden ústní poho-
vor. Výběr uchazeče může být ovlivněn 
kvalitou zpracovaných dokumentů, studijní-
mi výsledky, motivací a jazykovými znalost-
mi. Seznam partnerských škol a obecné 
informace o programu jsou k dispozici                       
na stránkách univerzity pod odkazem 
International & Erasmus.

Za poslední tři roky již absolvovalo studijní 
pobyt nebo pracovní stáž přes 70 studentů. 
Naši studenti nejčastěji navštěvují Španěl-
sko, Portugalsko, Polsko, Finsko, Slovensko. 
Pro více informací k praktickým stážím                    
a studijním pobytům v zahraničí kontaktujte 
Erasmus+ koordinátora: Mgr. Jan Skipala –
jan.skipala@peuni.cz.

Během vysokoškolského studia není nic 
neobvyklého, když narazíte na vyučující            
s různými tituly před i za jménem. Jak správ-
ně oslovit vyučujícího?

Absolventy magisterského studia poznáme 
podle titulů Mgr. (magistr), Ing. (inženýr)
nebo například MUDr. (doktor medicíny).                          
Ani v těchto případech na správné oslovení 
nezapomínáme a oslovujeme „pane magis-
tře“, „pane inženýre“ nebo „pane doktore“.

Tituly PhDr. (doktor filozofie), JUDr. (doktor 
práv) nebo RNDr. (doktor přírodních věd)
získají absolventi magisterských studií slože-
ním rigorózní zkoušky. Oslovujeme „pane 
doktore“, „paní doktorko“.
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V knihovně si studenti vyzvedávají ISIC/ALI-
VE karty a vyřizují si zde prodloužení jejich 
platnosti formou revalidační známky.  

Studenti mají v knihovně také možnost vyřídit 
si potvrzení o studiu, v případě potřeby zde 
mohou konzultovat další záležitosti včetně 
MS Teams.

V knihovně si studenti mohou vyzkoušet 
simulátory pro letecké bezpilotní systémy 
(drony) a letecký simulátor.

Při práci na projektech a k tematické tvorbě 
odborných prací (seminárních, bakalářských 
či diplomových) mohou studenti v knihovně 
také využít 3D tiskárnu. 

Ostrava – knihovna se nachází ve druhém 
patře budovy školy v ulici Michálkovická. 
Můžete zde využít počítače s připojením                 
na internet, možnost placeného tisku (barev-
ný i černobílý), kopírování a skenování, ale 
také nahlédnout do studijních materiálů, 
publikací, časopisů a závěrečných prací. 

Publikace a studijní materiály neslouží               
k absenční výpůjčce a není povoleno                            
je vynášet mimo prostor studovny.  Otevírací 
hodiny knihovny naleznete na webových 
stránkách školy. 

KNIHOVNA A STUDOVNA

Praha – knihovnu najdete v atriu školy                
ve Spálené ulici.  Vstup do knihovny je umož-
něn pomocí ISIC/ALIVE karty. Knihovna 
poskytuje studentům zdarma možnost 
absenčních i prezenčních výpůjček odborné 
literatury, skript a periodik vztahujících                        
se k vyučovaným předmětům jednotlivých 
studijních programů.  

V prostorách knihovny je 80 studijních míst, 
které mohou studenti využít k týmové                   
či individuální přípravě ke studiu. Mohou zde 
pracovat na počítačích či na vlastních zaříze-
ních a je zde možnost placeného tisku 
(barevný i černobílý). V celé knihovně je volně 
dostupná školní wifi síť. 

Knihovna poskytuje služby nejen studentům 
prezenčního studia, ale myslí i na studenty 
kombinovaného studia, pro které je otevřena 
v termínech jejich výuky i o víkendech.

Po absolvování doktorských studijních 
programů, tedy postgraduálního studia,              
je absolventům udělen titul Ph.D. (doktor), 
který se píše za jménem. I v tomto případě 
oslovujeme „paní doktorko“, „pane doktore“. 
Můžete se setkat i s titulem CSc. (kandidát 
věd), který byl absolventům doktorského 
studia udělován před rokem 2001.                        
I zde oslovujeme „paní doktorko“, „pane 
doktore“.

Mezi nejvyšší tituly, kterých lze v akademic-
kém světě dosáhnout, jsou doc. (docent)            
a prof. (profesor). Oslovujeme „paní docent-
ko“/„pane docente“, nebo „paní profesor-
ko“/„pane profesore“.
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MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA - Samoob-
službá restaurace
Spálená 12, 110 00 Praha - Nové Město
https://www.prahamp.cz/restaurace

Wokin
Purkyňova 74, Nové Město, 110 00 Praha 1
https://www.wokin.cz/ 

V Ostravě mají možnost studenti využít 
ubytování na kolejích ve Studentské Residen-
ci Slezská, ubytovacího zařízení při Vysoké 
škole podnikání a práva a.s. nacházejícího            
se v příjemné a klidné lokalitě Slezské Ostra-
vy a nedaleko školy. Hosté Studentské 
Residence Slezská mohou využít Apartmán 
s plně vybavenou kuchyní, dále pak lednici            
na každém pokoji, sprchu a také zahradu                   
pro možnost grilování. Více informací                
pro studenty či zájemce o ubytování nalezne-
te na webu: http://www.koleje-slezska.cz/

Přímo v budově školy je bistro s občerstve-
ním. Bistro se nachází ve 3. patře, hned vedle 
auly. Nabídka občerstvení je opravdu široká, 
můžete si pochutnat na obložených hous-
kách a bagetách všech druhů, ale denně také 
na polévce a hlavním chodu. Čekání                 
na zkoušky si můžete také zpříjemnit výbor-
nou kávou. Tak dobrou chuť.

V Brně máte možnost využít smluvní koleje 
Mendelovy univerzity. Informace o ubytování, 
ceně, umístění atd., jsou dostupné                              
na www.skm.mendelu.cz 

V prostorách fakulty je k dispozici bistro                
s občerstvením. Studenti mohou rovněž 
využít služeb přilehlé kavárny, či restaurace               
v blízkém okolí (cca 5 min chůze).

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Studijní oddělení pro Prahu se nachází v ulici 
Spálená 76/14 v přízemí budovy. Studijní 
oddělení pro Ostravu a Brno se nachází                   
v přízemí budovy univerzity v Michálkovické 
ulici v Ostravě. Na webu univerzity naleznete 
úřední hodiny jednotlivých studijních odděle-
ní. Zde vám poskytnou veškeré informace                  
o vašem studiu. 

Potřebujete řešit záležitosti týkající se organi-
zace studia, vystavení potvrzení o studiu nebo 
jiné studijní záležitosti? Navštivte nebo 
kontaktujte studijní oddělení v průběhu 
úředních hodin (+420 224 056 337, studij-
ni@vso-praha.eu). Veškeré žádosti na studijní 
oddělení jsou řešeny elektronicky a zasílejte    
je přes UIS (sekce Portál studenta -> Kontaktní 
centrum -> studijní agenda). 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

V Praze nabízíme studentům možnost 
ubytování prostřednictvím našich smluvních 
partnerů. Můžete si vybrat ubytování                   
v různých kategoriích zohledňujících vaše 
kvalitativní i cenové potřeby. Informace                 
k ubytování naleznete na webu peuni.cz. 
Jelikož se v Praze nacházíme v centrum 
města, je výběr možností pokud jde o stravo-
vání opravdu velký, přímo v areálu a v okolí 
školy. Níže můžeme doporučit některé 
restaurace a jídelny:

SRDCOVKA SPÁLENÁ (možnost uplatnění 
slevy 10% z poledního menu pro studenty     
po předložení ISIC karty)
Spálená 99/33, 110 00 Nové Město
https://www.gambrinus.cz/srdcovka/spale-
na

DUTCH PUB (možnost uplatnění slevy 10% z 
poledního menu pro studenty po předložení 
ISIC karty)
Vladislavova 1390/17
https://www.dutchpub.cz/cz/
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KNIHOVNA A STUDOVNA

Praha – knihovnu najdete v atriu školy                
ve Spálené ulici.  Vstup do knihovny je umož-
něn pomocí ISIC/ALIVE karty. Knihovna 
poskytuje studentům zdarma možnost 
absenčních i prezenčních výpůjček odborné 
literatury, skript a periodik vztahujících                        
se k vyučovaným předmětům jednotlivých 
studijních programů.  

V prostorách knihovny je 80 studijních míst, 
které mohou studenti využít k týmové                   
či individuální přípravě ke studiu. Mohou zde 
pracovat na počítačích či na vlastních zaříze-
ních a je zde možnost placeného tisku 
(barevný i černobílý). V celé knihovně je volně 
dostupná školní wifi síť. 

Knihovna poskytuje služby nejen studentům 
prezenčního studia, ale myslí i na studenty 
kombinovaného studia, pro které je otevřena 
v termínech jejich výuky i o víkendech.

Přehled všech studií
-

-
-

-

Rozvrh a všechny zapsané předměty
-

-

-

-

Průběžné hodnocení práce v semestru
-

-
-

Přihlášení na zkoušky a jejich hodnocení
-

-

-

Detail místnosti s polohou na mapě 
-

zobrazení studií – probíhajících, přeruše-
ných, ukončených
přehled seminářů a cvičení 
zobrazení sylabu předmětu s kontakty                  
na vyučující
lze prohlížet informace ze všech studií                
a z ukončených semestrů aktuálního 
studia [PREMIUM]

v rozvrhu lze prohlížet akce a ukládat                 
je do kalendáře zařízení
akce je možné filtrovat podle potřeb 
studenta
tabulkové zobrazení rozvrhu natočením 
zařízení
lze prohlížet i všechna předchozí studijní 
období [PREMIUM]

v detailu hodnocení je zobrazena docházka 
ze seminářů a cvičení
je zobrazen zápočet a známka z předmětu
lze nahlédnout do listu záznamníku učitele 
do detailních výsledků průběžného hodno-
cení předmětů [PREMIUM]

jednoduché přihlašování / odhlašování                 
ze zkoušek
na termín zkoušky lze nasadit hlídacího 
psa stejně jako v informačním systému 
[PREMIUM]
je možné prohlížet seznam spolužáků, kteří 
jsou zaregistrovaní na stejné zkoušce 
[PREMIUM]

název místnosti lze prokliknout do detailu, 
kde je zobrazena poloha místnosti                         

Zobrazení vyučujících a spolužáků  
-

-

-

Vyhledávání osob na škole 
-

Přehledný harmonogram akademického roku
-

Náhled na poplatky a financování studia
-

Přehled vyplacených stipendií
-

Tisk studijních dokumentů
-

na mapě, stejně jako i fotografie školy, 
budovy a místnosti (jsou-li nastaveny 
školou v informačním systému)

pro vybranou osobu je možné zobrazit 
údaje z informačního systému dle aplikace 
Lidé
u vyučujících se zobrazí detail jednoduše 
proklikem jména vyučujícího, což je možné 
všude tam, kde je vyučující uveden (např. 
rozvrh, sylabus, semináře, zkoušky, 
kategorie Lidé)
v detailu osob jsou zobrazeny všechny 
dostupné kontaktní informace včetně 
možnosti přímého kontaktu

možnost vyhledávání všech osob                       
(vč. absolventů a externistů) na škole 

zobrazení harmonogramu akademického 
roku s možností ukládání událostí                 
do kalendáře v zařízení

náhled poplatků se zobrazuje včetně 
možnosti uhradit poplatek, pokud je takto 
nastaveno v informačním systému školy

možnost nahlédnout do přehledu aktuálně 
zadaných a vyplacených stipendií

tisk dokumentů (např. Potvrzení o studiu, 
Potvrzení o ukončení studia, Potvrzení               
o průběhu studia, Přehled studia                                 
– dle aktuálně školou nabízených doku-
mentů studentovi)
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-

Přehled studijních materiálů
-

Zjednodušené přihlašování pomocí biometriky
-

Dokumentový server
-

Widgety na hlavní stránce aplikace
-

Push notifikace [PREMIUM]
-

-

Správa žádostí v kontaktním centru
-
-

připravujeme možnost tisku elektronicky 
pečetěných výstupů (opět dle na škole 
nabízených dokumentů)

zobrazení všech studijních materiálů 
předmětů s možností přeposlání nebo 
uložení do zařízení 

nastavení přihlašování do aplikace s využi-
tím Face ID nebo Touch ID (dle platformy)

přehled všech dokumentů studia, které je 
možné stáhnout a uložit do zařízení

aktuální info o probíhajících akcích i sledo-
vaných událostech

aktuální přehled informací o důležitých 
událostech studia (např.: vypsání, změna 
nebo zrušení termínu zkoušky, uvolnění 
místa na termínu zkoušky nebo zadaný 
výsledek ve zkušební zprávě, upozornění 
na nový poplatek, oznámení o výplatě 
stipendia), která chodí jako upozornění do 
zařízení
příchozí notifikace si student může nastavit 
dle vlastních preferencí

připravovaná funkcionalita
přístup k podaným žádostem v KC

Souhrnný popis funkcí verze PREMIUM 
(převzatý z aplikace):

Push notifikace
Měj aktuální přehled o důležitých událostech 
studia.

Hlídací pes
Využij na termínu zkoušky hlídacího psa jako 
v informačním systému.

Detail listu záznamníku učitele
Zpřístupní ti detailní výsledky průběžného 
hodnocení výuky.

Kdo se mnou jde na zkoušku
Jednoduše zjistíš, kdo s tebou půjde na 
zkoušku.

Přehled všech semestrů studia
Umožní ti prohlížení informací z ukončených 
semestrů studia.

Přehlede neaktivních studií
Přehled o všech tvých studiích na jednom 
místě.

Rozšířené filtrování 
V kalendáři ti usnadní plánování termínů 
zkoušek. 

Kontaktní centrum (připravujeme)
Studijní oddělení můžeš kontaktovat bez 
zbytečných průtahů.

Elektronicky podepsané potvrzení o studiu
(připravujeme, zatím lze tisknout pouze 
běžné – nepečetěné; navíc lze tisknout i 
více dokumentů než jen Potvrzení o studiu, 
jsou uvedeny v  odrážce „Tisk studijních 
dokumentů“ výše) 
Potvrzení o studiu dostupné kdykoli a kdekoli 
ve formátu pdf.
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ŠKOLNÍ EVENTY
V akademickém roce 2022/2023 jsme pro vás 
připravili několik zajímavých společenských                připravili několik zajímavých společenských                připravili několik zajímavých společenských                připravili několik zajímavých společenských                připravili několik zajímavých společenských                připravili několik zajímavých společenských                připravili několik zajímavých společenských                
i vzdělávacích událostí. 

První akcí bude Seznamovák, který proběhne 
pro Fakultu Vysoké školy podnikání a práva 
12. - 14. 9. 2022 a pro Fakultu Vysoké školy 
obchodní od 15. - 18. 9. 2022 v kempu Borný 
na Máchově jezeře. Následovat bude Welco-
me Party, která tradičně odstartuje akademic-
ký rok v průběhu října 2022 v Praze i Ostravě. 

V rámci akademického roku mohou studenti 
počítat také s Boat Party, PartyPlesem                                      
ale i vodáckým kurzem. 

Za zmínku rozhodně stojí Lyžák, na který se 
můžete těšit po skončení zimního zkouškové-
ho období, ten je plánovaný v termínu                        ho období, ten je plánovaný v termínu                        
21. - 26. 3. 2023. 

Detailní termíny, místa i organizační informace 
včas zveřejníme na webu, facebooku                            včas zveřejníme na webu, facebooku                            
a zároveň vám informace pošleme mailem.

SPOLEČENSKÝ 
ŽIVOT NA UNIVERZITĚ
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A NA ZÁVĚR…

Máte kamaráda nebo kamarádku, kteří 
zvažují studium na Panevropské univerzitě? 
Odkažte je na naše klientské centrum, které 
se věnuje především pomoci uchazečům. 
Poradíme jim s výběrem studijního progra-
mu, vyplněním přihlášky a další administrati-
vou ohledně přijímacího řízení. Kontaktujte 
nás na lince pro uchazeče +420 810 888 555 
nebo emailem na adrese info@peuni.cz od 
pondělí do pátku od 8:00 do 16:00. Zároveň 
nás můžete navštívit v Praze ve Spálené ulici 
v Klientském centru (Po – Pá 8:00 – 16:00).



Vysoká škola 
podnikání a práva

Panevropská univerzita, a.s.
Praha - Spálená 76/14, 110 00, Praha 1
Ostrava - Michálkovická 1810/181, 710 00, Ostrava
Brno - Zemědělská 1, 613 00, Brno (budova 
Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity)

Modrá linka: +420 810 888 555
(Po–Pá 8:00–16:00)

PANEVROPSKÁ
UNIVERZITA
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MBA

www.peuni.cz
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Praha
Brno
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