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ÚVODNÍ SLOVO

Vá!ené studentky, vá!ení stu-
denti, u"inili jste jedno z klí"ov#ch 
rozhodnutí svého !ivota: studovat 
na vysoké $kole. N%kte&í na vy-
sokou $kolu nastupují poprvé po 
absolutoriu st&ední $koly. Jiní u! 
mají první roky studia za sebou a 
rozhodli se pokra"ovat v navazu-
jícím magisterském studiu a za&a-
dit se mezi absolventy na$í $koly 
hrd% se py$nící titulem Ing. Va$e 
rozhodnutí vás zavedlo ke studiu 

profesn% zam%&en#ch studijních 
program', a( u! ekonomicky  
a mana!ersky zam%&en#ch, nebo  
z oblasti informatiky, jejich! pod-
stata spo"ívá v maximální orient-
aci na praktické zam%&ení v#uky  
i dal$ích studijních i mimostudi-
jních aktivit. B%hem studia budete 
mít mo!nost se v rámci vy!ádan#ch 
p&edná$ek a seminá&' odborník'  
z praxe, p&i &e$ení p&ípadov#ch 
studií, seminárních a kvalifika"ních 
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prací "i v rámci exkurzí seznámit 
s reáln#m !ivotem jak mal#ch  
a st&edních podnik' v regionu, tak 
velk#ch nadnárodních firem. Bu-
dete mít také jedine"nou p&íle!i-
tost získat v &ad% z nich zajímavé 
pracovní zku$enosti formou praxí a 
stá!í a vytvo&it si tak cenn# náskok 
na trhu práce p&ed absolventy jin#ch 
vysok#ch $kol. Studenti, kte&í ji! 
své praktické uplatn%ní na$li ve 
vlastním podnikání "i v zam%stna-
necké sfé&e, ocení mo!nost konzu-
ltovat problematiku, kterou pra-
covn% &e$í, se zku$en#mi odborníky  
z &ad akademick#ch pracovník' $ko-
ly i podnikové praxe. 
V "em je studium na na$í $kole, ve 
srovnání s tradi"ním univerzitním 
prost&edím )eské republiky, dále 
jiné? Na MV*O ctíme firemní prin-
cipy a hledáme k sob% zodpov%dné, 
samostatné a aktivní partnery. Jako 
malá soukromá $kola si zakládáme 
na osobním p&ístupu, respektu-
jeme osobnost ka!dého studenta 
a sna!íme se &e$it jeho individuál-
ní pot&eby. Podporujeme aktivní 
studenty, kte&í $kolu reprezentují 
vynikajícími studijními v#sledky, 
vyjí!d%jí do zahrani"í v rámci mez-
inárodního programu studentské 
v#m%ny Erasmus+, spolupracují na 
projektech $koly "i pomáhají roz-

víjet ná$ region prost&ednictvím 
kvalitních spole"ensky odpov%d-
n#ch projekt'. Va$e studium bude 
probíhat v technologicky $pi"kovém 
zázemí BEA campusu Olomouc, ve 
kterém jsme p&ipraveni realizovat 
také online formy v#uky, a to nejen 
pro p&ípad omezení p&ístupu stu-
dent' do $kol z d'vodu koronavi-
rov#ch opat&ení. Od akademického 
roku 2020/2021 budou student'm 
k dispozici videozáznamy tutoriál' 
pro kombinované studenty, které 
doplní na$i vzd%lávací nabídku 
pro studenty na portálu edulam.
cz. V%&ím, !e zde najdete velké 
mno!ství cenn#ch video materiál' a 
studijních opor, které vám pomohou 
va$e studium úsp%$n% zvládnout.
P&eji vám, abyste svou cestou za vy-
soko$kolsk#m diplomem procházeli 
s radostí z nov#ch zá!itk' a studi-
jních úsp%ch' a abyste p&i ní pozna-
li spoustu zajímav#ch lidí, kte&í vás 
budou dále provázet va$ím pro-
fesním !ivotem.

Irena Kova'i'inová
prorektorka pro studijní 
a)pedagogické zále#itosti
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1 O)MV!O

Z Á K L A D N Í  I N F O R M A C E  O + * K O L E

» zalo!ena roku 2005,
» nejlep$í mana!erské a podnikatelské vzd%lání v )R,
» soukromá vysoká $kola neuniverzitního typu, 
» profesn% zam%&ené bakalá&ské a+magisterské studijní programy v+oblasti
 ekonomiky, managementu a+ICT,
» získání nejen teoretick#ch znalostí, ale i+praktick#ch dovedností, 
» uplatn%ní jak v+podnikatelské sfé&e, tak i+ve ve&ejné a+státní správ%.
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V Y B R A N Í  ) L E N O V É  V E D E N Í  * K O LY

RNDr. Josef Tesa$ík
/&editel/
(+420) 587 332 311
mvso@mvso.cz

doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. 
/rektorka/
(+420) 587 332 318
jarmila.zimmermannova@mvso.cz

Mgr. Bc. Irena Kova'i'inová 
/prorektorka pro studijní a+pedagogické zále!itosti/
(+420) 587 333 521
irena.kovacicinova@mvso.cz

Mgr. Jitka Lida$íková 
/prorektorka pro vn%j$í vztahy/
(+420) 587 332 383
jitka.lidarikova@mvso.cz

Mgr. Vladimíra Sedlá'ková
/ekonomicko-provozní &editelka/
(+420) 587 333 623
vladimira.sedlackova@mvso.cz

, Rektorát MV*O najdete ve 3. pat&e budovy B2 BEA campusu Olomouc. 
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Ú S T A V Y

Ústav managementu a+marketingu
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
/mana!er ústavu/
(+420) 587 332 326
adam.pawliczek@mvso.cz

Ústav podnikové ekonomiky
Ing. !tefan Kolumber, Ph.D.
/mana!er ústavu/
(+420) 587 332+471
stefan.kolumber@mvso.cz

Ústav ekonomie
Mgr. Mariia Popko
/mana!er ústavu/
(+420) 587 332 403
maria.popko@mvso.cz

Ústav spole"ensk#ch v%d a+práva
Mgr. Tetiana Arkhangelska, Ph.D.
/mana!er ústavu/
(+420) 587 332 420
tetiana.arkhangelska@mvso.cz

Ústav informatiky a+aplikované matematiky
Mgr. Veronika *íhová, Ph.D.
/mana!er ústavu/
(+420) 587 332 338
veronika.rihova@mvso.cz

, Ústavy jsou umíst%ny ve 3. pat&e budovy B3 BEA campusu Olomouc.
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2 STUDIUM NA MV!O

Studium na MV*O v+akademickém roce 2020/2021 zahájí prezen"ní i+kombi-
novaní studenti ní!e uveden#ch profesn% zam%&en#ch studijních program':

» bakalá&sk# studijní program Ekonomika a)management

» bakalá&sk# studijní program Systémové in#en(rství a)informatika

» navazující magistersk# studijní program Ekonomika a)management

Studium se &ídí studijním plánem studijního programu, kter# stanovuje 
povinné a+povinn% volitelné, p&íp. ekvivalentní p&edm%ty studijního progra-
mu. V+pr'b%hu studia musí studenti bakalá&ského studia získat 180 kre-
dit', studenti navazujícího magisterského studia musí získat 120 kredit'.

Kreditové ohodnocení jednotliv#ch p&edm%t' se li$í v+závislosti na rozsa-
hu studijní zát%!e pro absolvování p&edm%tu.  Studijní zát%! zahrnuje jed-
nak p&ímou v#uku (p&edná$ky, seminá&e, cvi"ení) a+jednak nep&ímou formu 
studia – zpracování seminárních prací, úkol', p&ípadové studie, samostudi-
um, p&íprava na zápo"et, zkou$ku atd. Dle Evropského systému p&enosu 
a+akumulace kredit' (ECTS) p&edstavuje 1 kredit studijní zát%! cca 25–30 
hodin (v+)R se za obvykl# pr'm%r pova!uje 26 hodin). 

, Podrobné informace o+studijních programech najdete na webu $koly 
  v+sekci Uchaze".

S T U D I J N Í  P - E D P I S Y

» Zákon ". 111/1998 Sb., o+vysok#ch $kolách, ve zn%ní pozd%j$ích p&edpis'

» Studijní a+zku$ební &ád

» Disciplinární &ád pro studenty

» Stipendijní &ád

» P&íkaz ke stanovení v#$e poplatk' za studium

» Sm%rnice pro kvalifika"ní práce

» Sm%rnice pro volbu specializace

» Sm%rnice k+organizaci zápo"t' kolokvií a+zkou$ek

» Sm%rnice pro seminární a+jiné studentské práce
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» -ád knihovny a+studoven

» Volební &ád Akademickho senátu

» Jednací &ád Akademického senátu

, Plné zn%ní p&edpis' je k+dispozici na webu $koly v+sekci Studenti - 
Dokumenty ke studiu. 

P R O P E D E U T I C K .  ( P - Í P R A V N . )  T . D E N

Povinn( pro prezen'ní studenty bakalá$ského i) navazujícího magister-
ského studia.

Koná se v+termínu: 14.–18. 9. 2020

Co vás b%hem p&ípravného t#dne "eká?
» Úvod do studia 
» Komunika"ní dovednosti 
» Informa"ní blok Praxe
» Informa"ní blok ERASMUS+ 
» Informa"ní blok SZZ
» Repetitorium z+matematiky
» Roz&azovací test z+cizího jazyka (Bc. studium) 
» Seznamovací kurz

, Více informací najdete na webu $koly v+sekci Studenti - Dokumenty 
ke studiu. 

Kontaktní pracovník: 
Ing. Mgr. Renáta Pavlí'ková, MBA
/odborn# pracovník Centra profesního vzd%lávání/
(+420) 587 332 339
renata.pavlickova@mvso.cz

P - Í P A D O V Á  S T U D I E

P&ípadová studie je forma v#uky, která je aplikována v+ prezen"ní form% 
bakalá&ského studijního programu Ekonomika a+management a+je zalo!ena 
na prolínání jednotliv#ch témat a+studijních p&edm%t'. Student'm je zadán 
komplexní problém/situace vycházející z+reálného prost&edí podniku a+ten-
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to problém/situaci studenti &e$í a+hodnotí z+r'zn#ch úhl' pohledu.
P&ípadová studie usnad/uje orientaci v+ praktick#ch situacích, umo!/u-
je student'm aplikovat teorii v+ praxi, obhajovat navrhované postupy 
a+správnost &e$ení, procvi"uje mana!erské a+komunika"ní dovednosti. Dále 
zvy$uje schopnost student' argumentovat a+pracovat ve skupin% a+efek-
tivn% se rozhodovat a+vyu!ívat zábavn%j$í, ale p&edev$ím efektivn%j$í formy 
v#uky. 
S+ p&ípadov#mi studiemi se poprvé setkají studenti prvního ro"níku 
bakalá&ského studijního programu v+letním semestru.

Kontaktní pracovník:
Bc. !t%pánka Titzová
/administrátor p&ípadové studie/
(+420) 587+332 374
stepanka.titzova@mvso.cz

,  Bli!$í informace o+konferenci IDS najdete na www.idsconference.cz

V Y 0 Á D A N É  P - E D N Á * K Y

Pravidelnou sou"ástí v#uky jsou vy!ádané p&edná$ky odborník' z+ praxe, 
kte&í student'm p&iná$ejí praktické aplikace a+zku$enosti z+reálného sv%ta 
podnikání, ekonomiky, managementu i+ dal$ích oblastí. Odborníci z+ praxe 
jsou do v#uky zapojeni jak formou jednorázov#ch p&edná$ek, tak v+ rámci 
pravideln#ch vstup' do v#uky (p&edná$ek, cvi"ení a+seminá&').

C S R  P R O J E K T Y
Jsme jednou z+prvních vysok#ch $kol, které problematiku spole"enské od-
pov%dnosti (CSR) zahrnuly do sv#ch studijních program'. Zam%&ujeme se 
na projekty na podporu a+rozvoj regionu. V+rámci v#uky CSR studenti orga-
nizují ka!doro"n% desítky zajímav#ch projekt'.

I N T E R N A T I O N A L  W E E K
V+ rámci mezinárodního t#dne, kter# je za&azen v+ harmonogramu 
akademického roku jako nedílná a+ povinná sou"ást prezen"ního studia 
v+letním semestru (jedná se o+13. t#den v#uky v+tomto semestru), probíhá 
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v#uka v+anglickém jazyce vedená vyu"ujícími z+partnersk#ch zahrani"ních 
$kol. Sou"ástí programu mezinárodního t#dne je i+mezinárodní konference 
International Days of Science, které se studenti rovn%! ú"astní a+jejím! ofi-
ciálním jazykem je angli"tina.

3 D+LE,ITÉ TERMÍNY

Pro ka!d# akademick# rok je stanoven p&íslu$n# harmonogram 
akademického roku, kter# ur"uje termíny zápisu, v#ukového období, 
zápo"tového a+ zkou$kového období, termíny pro pln%ní studijních povin-
ností a+jiné d'le!ité povinnosti studenta.

H A R M O N O G R A M  P R E Z E N ) N Í H O  S T U D I A

Zimní semestr  1. 9. 2020–22. 1. 2021

1. ro"ník Bc., Mgr.
Zahájení v#uky – P&ípravn# t#den
(povinn# pro v$echny studenty)

14. 9.–18. 9. 2020

V#uka dle rozvrhu 21. 9.–11. 12. 2020
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Státní svátky, kdy neprobíhá v#uka pond%lí 28. 9. 2020
st&eda 28. 10. 2020
úter# 17. 11. 2020

Harmonogram pln%ní studijních povinností

Zápo"tové období 16. 12.–22. 12. 2020

Váno"ní prázdniny 23. 12. 2020–1. 1. 2021

Zkou$kové období 4. 1.–5. 2. 2021

Letní semestr  25. 1.–30. 6. 2021

Zápis voliteln#ch p&edm%t' do letního semestru 14. 12. 2020–3. 1. 2021

1. ro"ník Bc., Mgr.
Zahájení v#uky – P&ípravn# t#den 
(povinn# pro v$echny studenty)

1. 2.–5. 2. 2021

V#uka dle rozvrhu 8. 2.–7. 5. 2021

International Week 
(povinn# pro v$echny studenty)

19. 4.–23. 4. 2021

Státní svátky, kdy neprobíhá v#uka pátek 1. 1. 2021
pátek 2. 4. 2021
pond%lí 5. 4. 2021
pátek 1. 5. 2021
pátek 8. 5. 2021

Harmonogram pln%ní studijních povinností 

Obhajoby p&ípadov#ch studií
(jen 1. ro"ník prezen"ního Bc. Ekonomika a+management)

10. 5.–11. 5. 2021

Zápo"tové období 12. 5.–18.5.2021

Zkou$kové období 19. 5.–30. 6. 2021

Spln%ní studijních povinností za AR 2019/2020 6.8.2021
Zápis voliteln#ch p&edm%t' do následujícího AR 26. 7.–15. 8. 2021

, Úpln# harmonogram AR 2020/2021 najdete na webu $koly v+sekci
 Harmonogram AR.
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H A R M O N O G R A M  K O M B I N O V A N É H O  S T U D I A

Zimní semestr     1. 9. 2020–22. 1. 2021

1. ro"ník Bc.

P&ípravn# t#den – nepovinn# (repetitorium matematiky) 14. 9.–18. 9. 2020

Termíny tutoriál' 9. 10.–10. 10. 2020
23. 10.–24. 10. 2020
6. 11.–7. 11. 2020
20. 11 –21. 11. 2020
4. 12.–5. 12. 2020

1. ro"ník Bc. VODO

Termíny tutoriál' 1. 10.–3. 10. 2020
29. 10 –31. 10. 2020
26. 11.–28. 11. 2020
10. 12.–12. 12. 2020

1. ro"ník Mgr.

Termíny tutoriál' 16. 10.–17. 10. 2020
30. 10.–31. 10. 2020
13. 11.–14. 11. 2020
27. 11.–28. 11. 2020
11. 12.–12. 12. 2020

1. ro"ník Mgr. VODO

Termíny tutoriál' 8. 10. – 10. 10. 2020
5. 11. – 7. 11. 2020
19. 11. – 21. 11. 2020
3. 12. – 5. 12. 2020

Státní svátky, kdy neprobíhá v#uka pond%lí 28. 9. 2020
st&eda 28. 10. 2020
úter# 17. 11. 2020

Harmonogram pln%ní studijních povinností 

Zápo"tové období 16. 12.–22. 12. 2020

Váno"ní prázdniny 23. 12. 2020–1. 1. 2021

Zkou$kové období 2. 1. 2021–5. 2. 2021

Letní semestr 25. 1. 2021–30. 6. 2021

Zápis voliteln#ch p&edm%t' do letního semestru 14. 12. 2020–3. 1. 2021
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1. ro"ník Bc.

Termíny tutoriál' 12. 2.–13. 2. 2021
26. 2.–27. 2. 2021
26. 3.–27. 3. 2021
9. 4.–10. 4. 2021
23. 4 –24. 4. 2021   

1. ro"ník Bc. Vodo

Termíny tutoriál' 11. 2. – 13. 2. 2021
11. 3. – 13. 3. 2021
8. 4. – 10. 4. 2021
6. 5. – 7. 5. 2021

1. ro"ník Mgr.

Termíny tutoriál' 5. 2.–6. 2. 2021
19. 2.–20. 2. 2021
19. 3.–20. 3. 2021
9. 4.–10. 4. 2021
23. 4.–24. 4. 2021

1. ro"ník Mgr. VODO

Termíny tutoriál' 4. 2.–6. 2. 2021           OL
4. 3.–6. 3. 2021
18. 3.–20. 3. 2021
15. 4.–17. 4. 2021

Státní svátky, kdy neprobíhá v#uka pátek 1. 1. 2021
pátek 2. 4. 2021
pond%lí 5. 4. 2021
pátek 1. 5. 2021
pátek 8. 5. 2021

Harmonogram pln%ní studijních povinností 

Zápo"tové období 13. 5.–19. 5. 2020

Zkou$kové období 20. 5.–30. 6. 2020

Spln%ní studijních povinností za AR 2019/2020 7. 8. 2020

Zápis voliteln#ch p&edm%t' do zimního semestru 
následujícího AR  

27. 7.–16. 8. 2020

Hlavní prázdniny (letní) 1. 7.–31. 8. 2020
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, Úpln# harmonogram AR 2019/2020 najdete na webu $koly v+sekci
 Studium.

Poznámky k)harmonogramu
» Termíny opravn#ch zkou$ek se stanovují podle pot&eb ji! od poloviny
 zkou$kového období.
» V+p&edzápisu p&edm%t' do p&íslu$ného semestru si studenti volí
 z+nabídky povinn% voliteln#ch p&edm%t' a+voliteln#ch p&edm%t'
 v+IS/ STAG; povinné p&edm%ty jsou student'm v+systému p&i&azeny
 studijním odd%lením po zápisu do ro"níku.
» Harmonogramy pln%ní studijních po!adavk' v+jednotliv#ch p&edm%tech
 obdr!íte od sv#ch vyu"ujících na za"átku semestru, souhrnn% pak budou
 vyv%$eny na webov#ch stránkách $koly

4 KAM SE M+,U P*IJÍT PORADIT?
Studijní odd%lení zabezpe"uje rozsáhlou agendu spojenou se studijním pro-
cesem. Agenda se t#ká zejména p&ijímacího &ízení, zápis' ke studiu, vedení 
osobních spis' student', koordinace IS/STAG, kontroly pln%ní studijních 
povinností student', administrace !ádostí student', zpracování rozvrh' 
hodin v#uky, evaluace v#uky, p&ípravy studijních plán' a+organizace státních 
záv%re"n#ch zkou$ek. 

Kontaktní pracovníci studijního odd%lení:

Vlasta Zapletalová 
/studijní referentka/
(+420) 587+332+303
vlasta.zapletalova@mvso.cz

Bc. !t%pánka Titzová 
/administrátor p&ípadové studie/
(+420) 587+332+374
stepanka.titzova@mvso.cz

Bc. Lucie N%me'ková 
/studijní referentka/
(+420) 587+332+432
lucie.nemeckova@mvso.cz 

Ing. Hana Dvo$áková
/administrátor IS/STAG/
(+420) 587+332+305
hana.dvorakova@mvso.cz

, V+p&ípad% pot&eby se m'!ete obrátit i+na e-mail studijni@mvso.cz.
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Ú&ední hodiny pro studenty

Pond%lí 7:30–12:00 x

Úter# x 12:30–15:30

St&eda 7:30–12:00 x

Pátek 7:30–11:30 12:30–15:30

, Studijní odd%lení je umíst%no ve 3. pat&e budovy B3 BEA campusu
 Olomouc.

5 ODBORNÉ PRAXE
Odborná praxe je sou"ástí studijních plán' v$ech studijních program'. Roz-
sah odborné praxe je rozlo!en rovnom%rn% do v$ech ro"ník' studia. 
Odborná praxe je sou"ástí studijního plánu také v+ kombinované form% 
studia. Student m'!e po!ádat o+ uznání odborné praxe v+ rámci svého 
zam%stnání/podnikání. Studenti v$ak také mohou absolvovat praxi 
u+ jiného poskytovatele odborné praxe s+cílem získat praktické zku$enosti 
u+jiného ne! vlastního zam%stnavatele.
P&i hledání odborné praxe se studenti mohou obrátit na Poradenské 
a+kariérové centrum MV*O, které nabídky stá!í, praxí a+brigád pravideln% 
zve&ej/uje na webu $koly v+Nabídce praxí a+pracovníh p&íle!itostí.

Kontaktní pracovník:
Ing. Michaela Perunová
/odborn# pracovník Centra profesního vzd%lávání/
(+420) 587 332 378
michaela.perunova@mvso.cz
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6 KOLIK M- BUDE STUDIUM STÁT?

* K O L N É

Na základ% Smlouvy o+ umo!n%ní studia je student povinen zaplatit 
poplatek za studium, tzv. $kolné, které je stanoveno ve smlouv%. .íslo ú'tu 
pro úhradu &kolného je 197621416/0300, variabilní symbol je rodné 'íslo 
studenta. Bli!$í informace o+$kolném se nachází ve smlouv% o+umo!n%ní 
studia.
Na MV*O se krom% $kolného m'!ete setkat i+s+jin#mi poplatky, a+to nap&. za 
individuální "i druh# opravn# termín zkou$ky, za zm%nu tématu bakalá&ské 
práce apod. D'le!ité je mít na pam%ti, !e je nemusí platit ka!d# student. 
Sta"í b#t poctiv#m a+piln#m studentem, kter# plní &ádn% své studijní povin-
nosti, a+vyhnete se jim.

, Podrobné informace v"etn% p&ehledu poplatk' naleznete na webu
 $koly v+sekci Uchaze"i 1 Základní informace.

Jak#m zp'sobem lze poplatky hradit?

1. Slo!enkou

2. Bezhotovostním p&evodem na ". ú"tu 197621416/0300

3. V+hotovosti na rektorátu MV*O

Variabilní symbol p&i úhradách poplatk' na ú"et !koly je "íslo studenta bez 
prvního písmene (nap&. "íslo studenta M10245 1 variabilní symbol 10245). 
Doklad o+ zaplacení musí b#t p&ilo!en k+ !ádosti nebo p&edlo!en p&ed vy-
konáním po!adovaného úkonu (nap&. p&ed konáním druhého opravného 
termínu zkou$ky).

Kontaktní pracovník:

Rektorát

Pavlína Gärtnerová
/asistentka nám%stkyn% &editele/
(+420) 587 332 384
pavlina.gartnerova@mvso.cz
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S T I P E N D I A

Na na$í $kole m'!ete získat n%které z+následujících stipendií, pro podrob-
n%j$í informace nav$tivte webové stránky $koly, kde naleznete bli!$í infor-
mace t#kající se stipendií a+sm%rnici Stipendijní &ád. 

Prosp%chové stipendium Sociální stipendium

Ud%luje se za vynikající studijní 
v#sledky dosa!ené v+ uplynulém 
akademickém roce. 

Je poskytováno student'm, kte&í 
spl/ují podmínky pro jejich p&iznání 
dle podmínek stanoven#ch Zákonem 
o+vysok#ch $kolách. 

Ubytovací stipendium Mimo&ádné stipendium

Je ur"eno student'm prezen"ního 
studia, kte&í mají trvalé bydli$t% 
hlá$ené mimo okres Olomouc. 

Je jednorázové stipendium ur"ené 
student'm za mimo&ádné studijní, 
v%decké, v#zkumné v#sledky, 
v+ mimo&ádn% tí!ivé !ivotní situaci 
apod.

Kontaktní pracovník:
Ing. Jana Machová
/asistentka prorektorky pro studijní a+pedagogické zále!itosti/
(+420) 587 332 308
jana.machova@mvso.cz

7 CO KDE VE !KOLE NAJDU?

Moravská vysoká $kola Olomouc je sou"ástí BEA campusu Olomouc na 
t&íd% Kosmonaut'. V+budov% B2 (u+hlavní silnice) je umíst%n rektorát $ko-
ly a+v+budov% B3 jsou umíst%ny kancelá&e pracovník' jednotliv#ch ústav' 
a+studijní odd%lení. Knihovna s+ informa"ním centrem InfoHUB se nachází 
v+p&ízemí budovy B1, vchod je za hlavní recepcí.

Na LCD monitorech u+vstupu do budovy, v+knihovn% a+ve 3. pat&e u+ústav' 
naleznete aktuální rozvrhy místností a+dal$í u!ite"né informace.
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P R O V O Z N Í  D O B A  M V * O

Hlavní otevírací doba $koly je od pond%lí do soboty od 7:30 do 19:00. V+tom-
to "ase m'!ou studenti s+platnou ID kartou (ISIC/ALIVE) pln% vyu!ívat pros-
tory $koly. 
Studenti mohou pro spole"né aktivity vyu!ívat v#ukou neobsazené u"ebny 
ve 2. pat&e budovy B2 (mimo PC u"eben).
Studijní odd%lení je voln% p&ístupné v+ ú&edních hodinách, rektorát v+ pra-
covní dny od 7:30 do 15:00; v+ostatních "asech prosím pou!ívejte signální 
za&ízení umíst%né u+vstup' do t%chto pater. 
Vstup na terasu z+atria (B4) je zp&ístupn%n celoro"n% mimo zimní období. 

Kontaktní pracovník:
Pavlína Gärtnerová
/asistentka ekonomicko-provozní &editelky/
(+420) 587 332 384
pavlina.gartnerova@mvso.cz

, V+naléhav#ch p&ípadech se m'!ete rovn%! obrátit na recepci budovy.
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K N I H O V N A  A + I N F O R M A ) N Í  C E N T R U M  / I N F O H U B /

» V#p'j"ky knih a studovna. 
» P&ístup k+databázím elektronick#ch "lánk'.

Ú&ední hodiny pro studenty

Úter# 9:00–15:30

V ostatní dny volejte na telefonní "íslo 724 444 369.

, Registra"ní poplatek je zahrnut v cen% $kolného.

, V+p&ípad% pot&eby kombinovan#ch student' lze zajistit v#puj"ní
 slu!by na !ádost i+mimo provozní dobu knihovny.

Kontaktní pracovník:
Veronika Se'ková
(+420) 724 444 369
knihovna@mvso.cz 
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P - Í S T U P O V É  K A R T Y

Karty ISIC/ALIVE jsou mezinárodními doklady prokazujícími status studen-
ta, které student'm poskytují mnoho v#hod. V$ichni studenti mají povin-
nost tuto kartu vlastnit, proto!e se jedná o+pr'kaz studenta MV*O. 
Karty oprav/ují jejich dr!itele ke vstupu do u"eben a+dal$ích prostor MV*O.
Platnost karty je "asov% omezená na p&íslu$n# akademick# rok. Valida"ní 
známku na dal$í akademick# rok je mo!né objednat v+ knihovn% $ko-
ly.+V+p&ípad% ztráty karty neprodlen% informujte kontaktního pracovníka.

Kontaktní pracovník:
Bc. !t%pánka Titzová
(+420) 587 332 374
stepanka.titzova@mvso.cz

8 KDE ZÍSKÁM D+LE,ITÉ INFORMACE?

* K O L N Í  E - M A I L O V É  A D R E S Y

Studenti jsou povinni vyu!ívat pro kontakt s+vyu"ujícími a+dal$ími zam%st-
nanci $koly $kolní e-mail, kter# jim byl p&id%len, ve tvaru M22222@mvso.cz 
(22222 1 "íslo studenta). Vyu"ující a+dal$í zam%stnanci nemají povinnost 
reagovat na zprávy z+jiné e-mailové adresy. Ve$kerá komunikace ze strany 
MV*O bude sm%&ovat také jen na $kolní e-maily. 
Ke $kolnímu e-mailu se m'!ete p&ihlásit prost&ednictvím webov#ch stránek 
$koly p&es odkaz Po$ta studenti, kter# je umíst%n ve spodní "ásti stránek 
nebo p&ímo na adrese outlook.com/studenti.mvso.cz. 

P$ihla&ovací jméno M22222@studenti.mvso.cz

Heslo Va$e heslo (datum narození ve tvaru xDDMMRRRR)

Kontaktní pracovník:
Pavlína Gärtnerová
/asistentka ekonomicko-provozní &editelky/
(+420) 587 332 384
iti–podpora@mvso.cz 
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W E B  M V * O

Na webov#ch stránkách $koly jsou umíst%ny p&ístupy do IS/STAG i+e-mailové 
schránky. Najdete zde spoustu u!ite"n#ch informací:
» o+studijních programech, systému a+organizaci studia,
» o+rozvrzích a+zm%nách ve v#uce,
» studijní aktuality a+studijní informace jako jsou harmonogramy
 akademického roku, formulá&e, rozvrhy, informace ke kvalifika"ním
 pracím a+státním záv%re"n#m zkou$kám,
» informace o+mo!nostech zahrani"ních pobyt',
» nabídku odborn#ch praxí, stá!í a+pracovních p&íle!itostí,
» videozáznamy ze zajímav#ch p&edná$ek,
» informace o+v%deck#ch projektech a+mnoho dal$ího.

P$ihlá&ení do zaheslovan(ch sekcí
Do zaheslovan#ch sekcí na webov#ch stránkách Moravské vysoké $koly 
Olomouc se studenti mohou p&ihlásit pomocí p&ihla$ovacích údaj' stej-
n#ch jako pro p&ihlá$ení do $kolní sít% v+ u"ebnách a+ knihovn%/InfoHUBu. 
O+ p&esném postupu budou studenti informováni po nástupu ke studiu 
v+rámci úvodních informa"ních blok'.
V+p&ípad% p&ihlá$ení na u"ebnách a+knihovn% MV*O je nutné se p&ihlásit na 
n%kter# z+terminál' – ikony jsou umíst%ny na plo$e.

P$ihla&ovací jméno M22222@studenti.mvso.cz
Heslo Va$e heslo (datum narození ve tvaru xDDMMRRRR)

, Více najdete p&ímo na www.mvso.cz.

Kontaktní pracovník:
Pavlína Gärtnerová
/asistentka ekonomicko-provozní &editelky/
(+420) 587 332 384
iti–podpora@mvso.cz 

I S / S T A G

IS/STAG je systém pro administraci studia. Odkaz naleznete na webov#ch 
stránkách MV*O, nebo m'!ete p&ímo zvolit stag-mvso.zcu.cz
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Bez p&ihlá$ení je mo!n# p&ístup do zálo!ky Prohlí!ení IS/STAG, kde u!ivatel 
m'!e získat informace o+p&edm%tech, vyu"ujících, zkou$kov#ch termínech, 
kvalifika"ních pracích aj. P&ístup do dal$ích zálo!ek je mo!n# pouze pro p&i-
hlá$ené u!ivatele.
Nejd'le!it%j$í je pro studenty zálo!ka Moje studium, která obsahuje ve$k-
eré informace o+studentovi a+jeho studiu.

P&ihla$ovací jméno Osobní "íslo studenta ve tvaru M22222

Heslo 2RodneCislo

Osobní "íslo studenta lze zjistit na studijním odd%lení v+ p&ípravném t#d-
nu. Dal$í informace o+IS/STAG naleznete v+Referen"ní p&íru"ce portálového 
rozhraní IS/STAG, která je umíst%ná na webov#ch stránkách MV*O. 

Kontaktní pracovník:

Ing. Hana Dvo$áková
/administrátor IS/STAG/
(+420) 587+332+305
hana.dvorakova@mvso.cz

E D U L A M

Digitální vzd%lávací portál pro studenty MV*O nabízí digitální studijní opory 
k+p&edm%t'm, které jsou na $kole vyu"ovány, záznamy z+vy!ádan#ch p&ed-
ná$ek odborník' z+praxe a+více ne! sto krátk#ch v#ukov#ch videí z+oblastíí 
ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu a+ICT.

, Více najdete p&ímo na webu www.edulam.cz

W E B O V .  M A G A Z Í N

Moravská vysoká $kola Olomouc má na sv#ch webov#ch stránkách také 
magazín, kter# se zam%&uje p&edev$ím na akce, projekty a+osobnosti z+pro-
st&edí na$í $koly a+BEA campusu Olomouc. Své místo zde mají i+odborn%j$í 
témata jako ekonomika, podnikání, vzd%lávání "i osobnostní rozvoj. Do 
magazínu mohou p&ispívat i+studenti MV*O. K+tomu se sta"í spojit s+od-
d%lením PR a+marketingu MV*O.
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... a+nezapome/te MV*O sledovat také na sociáních sítích:

  
#mvsocz

Kontaktní pracovník:

Mgr. et Mgr. Radim Weiss
/PR manager/
(+420) 587+332+390
radim.weiss@mvso.cz

9 STUDIUM V)ZAHRANI.Í
Moravská vysoká $kola Olomouc nabízí sv#m student'm ji! od roku 2010 
$iroké mo!nosti studijních pobyt' a+ od roku 2014 také pracovní stá!e 
v+zahra ni"í. 
Na období let 2014–2021 získala MV*O oprávn%ní Erasmus Charter for 
Higher Education (ECHE), co! je listina, kterou Evropská komise oprav/uje 
vysoko$kolskou instituci k+ú"asti v+programu Erasmus+.

Co získáte studiem a)praxí v)zahrani'í?
» v#razné zdokonalení schopnosti komunikovat v+cizím jazyce,
» spoustu zábavy a+nov#ch p&átel z+r'zn#ch kout' sv%ta,
» mo!nost p&i studiu cestovat a+poznávat blí!e danou zemi,
» posílení vlastní samostatnosti, zodpov%dnosti a+sebev%domí,
» vy$$í uplatnitelnost na pracovním trhu,
» zku$enosti a+porozum%ní+odi$nému firemnímu prost&edí,
» p&evedení teorie do praxe, posílení iniciativy a+podnikatelského ducha,
» finan"ní podporu formou p&ísp%vku z+EU a+MV*O.
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MV*O má v+ rámci programu Erasmus+ uzav&ené meziinstitucionální 
smlouvy s+ vysok#mi $kolami v+ Evropské unii i+ v+ Turecku. Jejich akutální 
seznam najdete na webu $koly v+sekci Erasmus+.

S T U D I J N Í  P O B Y T
» 3–12 m%síc' za studijní bakalá&sk# cyklus a+ nov# cyklus v+ navazujícím 
ma gisterském programu, 
» realizován na základ% platn#ch interinstitucionálních dohod mezi MV*O
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 a+zahrani"ní univerzitou (viz seznam partnersk#ch institucí na webu $koly),
» m'!e zahrnovat i+praktickou stá!,
» musí b#t sou"ástí studijního programu a+ukon"en p&ed absolvováním, 
» lze absolvovat a! od druhého ro"níku bakalá&ského studia nebo 
 v+navazujícím magisterském studiu, 
» musí b#t spln%no min. 15 ECTS za semestr v+zahrani"í.

P R A K T I C K Á  S T Á 0 / P R A C O V N Í  P O B Y T
» 2–12 m%síc', 
» praktickou stá! m'!e student absolvovat u! od 1. ro"níku na V*, 
» stá! je mo!né absolvovat do 12 m%síc' po ukon"ení studia (v"etn% délky
 stá!e), student musí b#t na stá! vybrán je$t% za doby studia, 
» portál nabídek zahrani"ních stá!í www.erasmusintern.org.

, Dal$í podrobnosti k+zahrani"ním aktivitám jsou k+dispozici na webu
 MV*O v+sekci Erasmus+. 

Kontaktní pracovník:
Mgr. Pavlína Hrubá
/Erasmus+ koordinátor/
(+420) 587 332 406
pavlina.hruba@mvso.cz, international@mvso.cz

10 JAK M+,U TRÁVIT VOLN/ .AS?

S T U D E N T S K É  A K C E

Studenti se aktivn% podílejí na tvorb% a+ realizaci r'zn#ch spole"ensk#ch 
akcí a+s+podporou sv#ch pedagog' je p&ipravují pro své spolu!áky i+pro sebe 
(nap&. ples MV*O nebo program k Mezinárodnímu dni studenstva).

Pokud máte nápad na studentskou nebo jinou akci, uvítáme va$e návrhy 
a iniciativu zapojit se do p&íprav t%chto akcí. Neváhejte nás kontaktovat.
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Kontaktní pracovník:
Veronika Se'ková
(+420) 587 332 462
veronika.seckova@mvso.cz

A K A D E M I C K .  S E N Á T

Studenti mohou kandidovat do Akademického senátu, kter# reprezentuje 
studenty a+ zam%stnance vysoké $koly a+ prost&ednictvím svého p&edsedy 
zprost&edkovává komunikaci student' a+ zam%stnanc' s+ vedením vysoké 
$koly.
» je reprezentativní orgán MV*O pro akademickou obec,
» je slo!en ze t&í student' a+t&í zam%stnanc' MV*O (tzv. kurie student'
 a+zam%stnanc'),
» je sty"n#m bodem mezi akademickou obcí a+vedením MV*O,
» má vliv na d%ní MV*O s+ohledem na studijní a+pedagogické zále!itosti,
» zaji$(uje, aby hlas studenta byl vysly$en,
» navrhuje opat&ení ke zlep$ení akademického !ivota na MV*O.
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, Nám%ty, p&ipomínky a+podn%ty k+&e$ení sm%&ujte na Akademick#
 senát 1 akademickysenat@mvso.cz.

P O M O C N Á  V 3 D E C K Á  S Í L A

Mají-li studenti zájem zapojit se do ú"asti $kolních i+mimo$kolních aktivit 
nad povinn# rámec, mohou se $kolou spolupracovat jako pomocné v%decké 
síly (pomv%di):
» v+rámci bezplatné odborné praxe,
» v+rámci mimo&ádného stipendia.

, V+p&ípad% zájmu o+u!$í spolupráci se $kolou se obracejte na e-mail
 personalista@mvso.cz

Kontaktní pracovník:
Mgr. Markéta Vitoslavská
/personalistka/
(+420) 587 332 336
marketa.vitoslavska@mvso.cz



 P - I P O J E N Í  K + W I F I  / E D U R O A M /

Eduroam je mezinárodní akademick# roamingov# systém poskytující sí(ové 
WiFi p&ipojení pro své u!ivatele v+p&ipojen#ch organizacích. K+síti eduroam 
je p&ipojena v%t$ina "esk#ch vysok#ch $kol a+ také v%t$ina partnersk#ch 
zahrani"ních univerzit, se kter#mi MV*O spolupracuje v+ rámci programu 
Erasmus+. Pro p&ipojení k+ této síti Vám budou sta"it p&ihla$ovací údaje 
z+Va$í domovské organizace.

P$ihla&ovací jméno M22222@studenti.mvso.cz

Heslo Va$e heslo (datum narození ve tvaru xDDMMRRRR)

Manuál ke sta!ení naleznete na webov#ch stránkách $koly v+sekci Kampus 
1 Eduroam. Více informací se m'!ete do"íst na www.eduroam.org a+www.
eduroam.cz. 

, V+p&ípad% problém' s+p&ipojením k+Wi-Fi Eduroam se obracejte na
 iti-podpora@mvso.cz.
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