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1. Mimořádné studium základního programu – obsah a forma
 Mimořádné studium základního programu se na Fakultě managementu VŠE v akademickém roce
2022/2023 otevírá v rámci celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona o vysokých školách č.
111/1998 Sb. v akreditovaném studijním programu „Management“ v kombinované formě studia.
 Studijní plán základního programu obsahuje předměty shodné se studijním plánem 1. a 2. semestru
bakalářského programu řádného studia. Studijní plán je nedílnou přílohou tohoto pokynu.

2. Standardní délka programu
 2 semestry

3. Podmínky přijetí ke studiu
 O přijetí rozhoduje pořadí doručení přihlášky.
 Podmínkou přijetí do studia programu celoživotního vzdělávání je úhrada poplatku za studium za
stanovených podmínek.

4. Podmínky pro úhradu poplatku za studium
 Poplatek za studium základního programu v rámci mimořádného studia činí 59 000 Kč za oba semestry.
 Výše poplatku zahrnuje náklady spojené se zajištěním výuky a studijních prostor.
 Účastník uhradí poplatek v plné výši nejpozději v den zápisu do mimořádného studia.
 V jednotlivých případech, jež lze zdůvodnit těžkou sociální situací posluchače, je možné požádat o
stanovení splátkového kalendáře. V tom případě bude uhrazena polovina poplatku (29 500 Kč)
nejdéle v den zápisu, druhá polovina bude na základě příslušné dohody uhrazena nejpozději
do 9. 12. 2022.
 Poplatek je splatný převodem z bankovního účtu nebo složenkou. Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo
účtu: 170922147/0300, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 41 a prvních šest číslic rodného čísla.
 V případě ukončení studia z důvodů na straně posluchače se již uhrazené poplatky nevracejí.
 V případě neuhrazení druhé poloviny poplatku v určeném termínu bude dlužná částka vymáhána
právní cestou.

5. Právní postavení účastníků programu celoživotního studia
 Účastník programu celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.
 Účastník programu celoživotního vzdělávání je povinen se seznámit s vnitřními předpisy VŠE a po
celou dobu studia je dodržovat.
 Účastník přijatý do programu celoživotního vzdělávání může v souladu se studijním plánem využívat infrastrukturu fakulty, její počítačovou síť (včetně přístupu na Internet) a účelová zařízení
Fakulty managementu VŠE.
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6. Organizace a způsob studia
 Za organizaci a administrativu studia programu celoživotního vzdělávání odpovídá Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty managementu VŠE.
 Na způsob výuky v programu celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně platný studijní a zkušební řád VŠE v bakalářských a navazujících magisterských programech. Sporné otázky je oprávněn
řešit proděkan pro studium.
 Ověření znalostí z předmětů je shodné se způsobem ukončení příslušných předmětů v akreditovaných studijních programech.

7. Zakončení programu
 Účastník úspěšně zakončí program celoživotního vzdělávání po splnění veškerých podmínek vyplývajících ze studia programu celoživotního vzdělávání na FM a po získání min. 60 %
předepsaných kreditů.
 Po úspěšném absolvování studia programu celoživotního vzdělávání vydá Fakulta managementu
VŠE účastníkům osvědčení.
 O případném uznání kreditů na jiné vysoké škole rozhoduje děkan příslušné fakulty.

8. Podmínky uznání výsledků získaných v řádném studiu na FM VŠE po absolvování
základního programu mimořádného studia
 Absolvent mimořádného studia musí v případě zájmu o řádné studium bakalářského programu na
FM VŠE podat přihlášku k studiu dle podmínek pro daný akademický rok.
 V případě přijetí k řádnému studiu na FM budou absolventovi programu celoživotního vzdělávání
dosažené kredity dle „Studijního a zkušebního řádu VŠE v Praze pro studium v bakalářských a
magisterských studijních programech (ECTS)“ uznány.

V Jindřichově Hradci dne 8. 7. 2022

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
děkan fakulty
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Příloha Opatření děkana č. 3/2022

Vzorový studijní plán pro akademický rok 2022/2023
Mimořádné studium – základní program
Zimní semestr
Ident

Název modulu

Kredity Garant

6BZAM1

Základy managementu

5 ECTS Závodný – Pospíšil J.

6BSTD1

Studijní dovednosti

2 ECTS Kincl T.

6BMIK1

Mikroekonomie

4 ECTS Vopátek J.

6BMAK1

Makroekonomie a hospodářská politika

4 ECTS Vopátek J.

6BPRA1

Právo 1 (Právo)

5 ECTS Hejda J.

6BMRE1

Matematické repetitorium

2 ECTS Bína V.

6BINF1

Informatika

4 ECTS Přibil J.

6BHAJ1

Anglický jazyk 1

3 ECTS Steven Del Riley

Celkem

29 ECTS

Letní semestr
Ident

Název

Kredity Garant

6BMLZ1

Management lidských zdrojů

5 ECTS Král P.

6BMMA1

Matematika pro manažery

5 ECTS Bína V.

6BKDR1

Komunikační dovednosti a rétorika

4 ECTS Hiršová M.

6BUMA1

Úvod do marketingu

5 ECTS Kincl T.

6BZFU1

Základy finančního účetnictví

5 ECTS Stejskalová I.

6BHAJ2

Anglicky jazyk 2

3 ECTS Steven Del Riley

Dle jazyka

Cizí jazyk

3 ECTS Dle výběru jazyka

Celkem

30 ECTS

Drobné změny ve studijním programu jsou vyhrazeny!
Vzorový studijní plán řádného studia bakalářského programu pro akademický rok 2022/2023 je
k nahlédnutí na https://www.fm.vse.cz/studijni-dokumenty/studijni-plany/ .
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