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Jan Novák PEMBC0X

Hana Nováková (KEMBC0X)

Porovnání studia v cenových úrovních KLASIK a PREMIUM - se sestrou každý studujeme v rámci jiné cenové kategorie (já klasik, 
ona premium) a rádi bychom ostatním student m i p ípadným uchaze m popsali rozdíly mezi t mito cenovými úrovn mi.

- pro koho je daná cenová úrove  vhodná? (KLA pro aktivní studenty, kte í mají dostatek asu zvládat jak studijní povinnosti, 
tak plnit studentské aktivity VŠEM; PRE pro více zaneprázdn né studenty - pracující, studující více VŠ) 
 
- shrnutí podmínek úrovní KLA a PRE (KLA - 90% kredit  a docházky, studentské aktivity; PRE - bez podmínek) 
 
- nejzásadn jší rozdíly mezi KLA a PRE (zkouškové období 10/12 m síc , pouze elektronické studijní texty/elektronické i tišt né 
studijní texty, Sick Day 1x/9x za rok, atd.) 
 
- osobní pohled na dané cenové úrovn

✔

✔

Pochopení nejzásadn jších rozdíl  mezi cenovými úrovn mi KLA a PRE umožní student m i uchaze m zvolit si takovou 
cenovou úrove , která je pro n  vhodn jší.

nic, p ípadn  m žeme poskytnout naše fotografie pro p ípravu p ísp vku na sociálních sítích

Se sestrou bohužel nemáme zkušenosti se st ihem audio soubor , a proto bychom rádi požádali technické odd lení o provedení 
postprodukce. 

VZ
OR
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