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Dne 28. ledna 2002 byla Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o. (VŠEM) zapsaná do 
obchodního rejstříku, vedeného krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12351. 
Tímto dnem byla zahájena činnost soukromé vysoké školy. 
 
V akademickém roce 2002/2003 (říjen 2002) jsou poprvé otevírány bakalářské studijní obory: 
(1) Podniková ekonomika (oborové specializace: Marketing, Finanční řízení, Management 
lidských zdrojů), (2) Daně a daňová politika v kombinované formě studia. 
 
POSLÁNÍ A CÍLE VŠEM 
 
 působit jako nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací 

programy na mezinárodně srovnatelné úrovni 
 
 usilovat o soustavné zvyšování kvality lidských zdrojů podporou rozvoje vzdělávacích 

programů v oblasti podnikové ekonomiky 
 
 poskytnout studium ucelených a dlouhodobých vzdělávacích programů realizovaných 

kombinovanou, distančně prezenční formou, jako alternativu ke státnímu vzdělávacímu 
systému 

 
 soustavně rozvíjet koncepci studijních plánů a metod výuky v souladu s měnícími se 

společenskými nároky a požadavky promítajícími se do individuálních postojů a potřeb 
studentů 

 
 zprostředkovávat aktuální informace o vývojových trendech v pojetí a přístupu k 

jednotlivým oborům podnikové ekonomiky a managementu a tím přispívat ke zvyšování 
šancí uplatnit se ve stále silnějším konkurenčním prostředí integrujícího a globalizujícícho 
se světa 

 
 podporovat rozvoj schopností analytického myšlení a kritického tvůrčího přístupu 

uplatňujících se v interdisciplinárním prostředí 
 
 povzbuzovat a podporovat vůli k osobnímu a profesnímu růstu studentů zvyšováním 

jejich sebevědomí a zároveň společenské odpovědnosti, k uplatňování jejich ambicí a 
osobních názorů v souladu s etickými a morálními standardy uplatňovanými v různých 
sociálně-kulturních typech prostředí 

 
 vychovávat absolventy s globálním, multikulturálním rozhledem schopné iniciovat, 

implementovat a řídit změny osobního, pracovního i společenského života 
 
 realizovat studijní programy ve spolupráci se zahraničními vysokoškolskými pracovišti 

a podpořit tak interaktivní a internacionální atmosféru školy.  
 
1. V OBLASTI SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI SUBJEKTY 
 
 postupné navazování a prohlubování spolupráce mezi ostatními vysokými školami v ČR (jak 

veřejnými, tak soukromými) 
 
 zahájit užší spolupráci s obdobně zaměřenými vysokými školami v zahraničí 

(z geografického hlediska se jeví jako perspektivní začínající spolupráce s Drážďanskou 
Universitou) 

 
 pokračovat ve spolupráci s mezinárodními akreditačními orgány (ECBE, IFBE, ACBSP) při 

inovacích výuky studijních předmětů  v kombinované formě studia, příprava na reakreditaci 
studijního programu MBA v roce 2004 

 
 participace na tvorbě a vývoji nových učebních pomůcek ve spolupráci s BPP Publishing 

(VŠEM prodloužila a rozšířila výhradní zastoupení na vydávání distančních pomůcek a 



učebních textů v jazykových mutacích řady Basic Business pro celou střední a východní 
Evropu) 

 
 pořádání přednášek, odborných konferencí a seminářů, participace na společensko – 

odborných akcích s regionální a celostátní působností 
 
2. V OBLASTI VYUŽITÍ INTELEKTUÁLNÍHO POTENCIÁLU MLADÉ GENERACE 
 
 postupné zvyšování počtu přijatých uchazečů, kteří splňují dané předpoklady pro 

kombinovanou formu studia, při splnění podmínek přijímacího řízení  
 

 zachování priority kombinované formy studia v návaznosti na zvyšování dostupnosti využití 
internetu pro domácí uživatele a využití dalších komunikačních prostředků a učebních 
pomůcek bud tendence směřovat k posilování distanční stránky studia v návaznosti na 
potřeby studentů  z hlediska jejich pracovních povinností  

 
3. V OBLASTI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A TRHU PRÁCE 
 
 soustavné prohlubování spolupráce s Úřady práce v daných regionech s využitím programů 

hospodářské pomoci EU 
 
 monitorování a analyzování situace na trhu práce v problematických regionech ČR 

s nedostatkem vysokoškolsky vzdělaných pracovníků 
 
 sledování vývoje na trhu práce, jak v ČR, tak v zahraničí, a to v návaznosti na 

osamostatnění oborových specializací na samostatné studijní obory 
 
 pokračování v rozšiřování nabídky personálních agentur s nabídkou volných pracovních 

míst nejen pro absolventy, ale i studenty VŠEM 
 
 příprava rámcové spolupráce s národními a nadnárodními společnostmi v oblasti uplatnění 

absolventů na současném a budoucím trhu práce 
 
 zahájení poradenské profesní činnosti pro studenty a uchazeče o studium, v návaznosti na 

analýzu potřeb trhu práce 
 
4. V OBLASTI STUDIA A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 
 
 rozvoj dalších studijních oborů v rámci stávajícího studijního programu, a to v návaznosti 

na dokončení projektu na osamostatnění stávajících specializací studijního oboru Podniková 
ekonomika v samostatné obory (Marketing a reklama, Finanční řízení, Management 
lidských zdrojů) 

 
 zahájení přípravy na diferenciaci oboru Daně a daňová politika v dílčí specializace (Daňová 

správa, Auditing, Mezinárodní účetní a daňové systémy, Účetnictví a daně rozpočtových a 
příspěvkových organizací) 

 
 v návaznosti na společenskou potřebu bude zahájena příprava podkladů pro nové studijní 

programy v oblasti:  
a) Informační technologie a management,  
b) Podnikání v Evropské Unii 
 

 zvyšování kvality a prohlubování specifikace učebních pomůcek s přihlédnutím k potřebám 
kombinované formy výuky a v návaznosti na nové směry pro tuto formu studia 

 
 využívání metodické pomoci ze strany domácích i zahraničních specializovaných institucí 

v oblasti distančního vzdělávání (Centrum distančního vzdělávání, BPP Publishing, Open 
Learning Foundation atd.) 

 



 pokračování v udělování studijních a sportovních stipendií pro studenty VŠEM 
 
 pokračování v realizaci ucelených dlouhodobých vzdělávacích programů vyššího stupně 

určených pro absolventy bakalářského studijního programu (Master of Business 
Administration) 

 
 realizace specializovaných vzdělávacích aktivit pro odbornou veřejnost k vybraným 

(aktuálním) aspektům podnikatelské praxe 
 
 pokračování a  prohlubování úzké spolupráce s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem 

na organizování postgraduálních studijních programů s ekonomickou tématikou se 
zaměřením na zdravotnictví (v současnosti probíhá dvousemestrální studijní program 
Management kvality ve zdravotnictví), spolu s přípravou projektu bakalářského studijního 
programu Ekonomie a management ve zdravotnictví 

 
5. V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
 
 pokračovat v neustálém zdokonalování stávajícího Studentského informačního systému 

(SIS) s ohledem na nové možnosti v oblasti informačních technologií 
 
 realizace projektu na zřizování elektronických adres pro studenty školy ve formě:  

jmeno.prijmeni@vseam.cz 
 
 pokračovat v integraci moderních komunikačních prostředků do samostudijní části 

vzdělávacího procesu a zvyšování jeho interaktivního charakteru, zejména v procesu 
testování a ověřování znalostí a dále celkového zvládnutí odborné problematiky vyžadující 
odpovídající praktické dovednosti 

 
 zahájení provozu průběžných e-testů testů (on-line) pro studenty studijních oborů a 

v návaznosti na legalizaci elektronického podpisu připravit realizaci pro testování studentů 
pomocí internetu 

 
 příprava projektu na pořádání videokonferencí, elektronických informačních a 

knihovnických služeb (digitalizace knižního fondu) 
 
6. V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 
 
 pokračování ve výzkumné činnosti prostřednictvím Grantového fondu VŠEM s možností 

udělování grantů samotnou VŠEM 
 
 vznik výzkumně pedagogických pracovišť (počátek roku 2003): 

a) katedra ekonomie a práva 
b) katedra podnikové ekonomiky 
c) katedra kvantitativních metod a informatiky 
d) katedra daní a finančního řízení 
 

 postupné zapojování do programů PHARE, Socrates a Leonardo pod záštitou Národního 
vzdělávacího fondu 

 
 pokračování ve vývoji vlastních učebních pomůcek pro distanční studium (učebnice, CD-

ROM, e-learningové  a internetové programy)  
 
7. V OBLASTI PREZENTACE ŠKOLY 
 
 průběžně aktualizovat informační materiály (internetové stránky školy, informační brožura, 

interaktivní CD-ROM) 
 prezentace VŠEM v rámci účasti na odborných veletrzích vzdělávání a souvisejících akcích 


