NAVAZUJÍCÍ PROGRAM MIMOŘÁDNÉHO STUDIA
v rámci celoživotního vzdělávání
v akademickém roce 2020/2021
Program je určen zájemcům o navazující studium na Fakultě managementu VŠE a těm, kteří si chtějí doplnit ekonomické vzdělání. Studijní program
pro mimořádné studium navazujícího programu je uveden v příloze opatření děkana Fakulty managementu č. 4/2020 „Realizace navazujícího
programu mimořádného studia“, který najdete na http://www.fm.vse.cz v sekci Zájemci o studium.
Program je dvousemestrální. Umožňuje během absolvovat vybrané předměty 1. ročníku řádného studijního programu navazujícího magisterského
studia a připravit se na přijímací zkoušky v dalším roce. Dále úspěšný absolvent získá osvědčení o účasti a vysvědčení s výsledky úspěšně složených
zkoušek.
Úspěšným absolventům mimořádného studia, kteří se budou ucházet o přijetí k řádnému studiu navazujícího magisterského programu
v akademickém roce 2021/2022 a k 11. 6. 2021 získají minimálně 75 % celkového počtu kreditů předepsaných studijním plánem navazujícího
programu mimořádného studia a jejichž vážený studijní průměr nepřesáhne 2,25, bude na základě jejich žádosti přijímací zkouška prominuta.
V případě, že budete v dalším roce přijati do řádného studia na naší fakultě, budou Vám úspěšně absolvované předměty uznány jako odstudované
v řádném studiu (dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 147/2001 Sb. a za podmínek daných studijními předpisy FM a VŠE).
Zahájení studia: 2. října 2020
Forma studia: kombinovanou formou, soustředění se konají v pátek, v sobotu a popřípadě v neděli, celkem 4x za semestr
Poplatek za „navazující program mimořádného studia“: 41 000 Kč
Termíny soustředění v zimním semestru: ① 2. – 4. 10. 2020 ② 23. – 25. 10. 2020 ③ 20. – 22. 11. 2020 ④ 11. – 13. 12. 2020
Termíny soustředění v letním semestru: ① 19. – 21. 2. 2021 ② 12. – 14. 3. 2021 ③ 16. – 18. 4. 2021 ④ 14. – 16. 5. 2021

Termín podání přihlášky k mimořádnému studiu v akad. roce 2019/2020:
do 21. září 2020.
Přihlášku zašlete na adresu: Fakulta managementu VŠE, Centrum
celoživotního vzdělávání, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův
Hradec

Kontakt a podrobnější informace:

http://www.fm.vse.cz/zajemci-o-studium/mimoradne-studium/
e-mail: bindrova@fm.vse.cz, telefon 736 770 942, 384 417 206

