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VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO STUDIJNÍ PROGRAM MASTER OF 

BUSINESS ADMINISTRATION V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

ZIMNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Centrum celoživotního vzdělávání vyhlašuje přijímací 

řízení pro zimní semestr akademického roku 2019/2020 pro akreditovaný studijní program Master of Business 

Administration v rámci celoživotního vzdělávání. 

 

 

Zahájení studia: říjen 2019 

Termín pro podávání přihlášek: 1. 6. 2019  – 15. 9. 2019 

Místo konání: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice 

Délka studia: 2 roky (4 semestry) 

Forma studia: kombinovaná 

Cena za studium: 120.000,- Kč vč. DPH (30.000,- Kč/semestr) 

 

I. 

Organizace výuky 

Účastník studijního programu Master of Business Administration studuje předměty dle Doporučeného studijního 

plánu v kombinované formě studia. V kombinované formě se účastník studia účastní tutoriálů, které se konají v 

sobotu a v neděli. 

Kombinovaná forma studia je kombinací prezenční a distanční formy studia. Výuka kombinované formy studia 

probíhá v blocích, formou tutoriálů, přibližně jedenkrát za 14 dní, celý víkend. 
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II. 

Úhrada za studium ve studijním programu Master of Business Administration 

Úhrada studia ve studijním programu Master of Business Administration je stanovena částkou 120.000,- Kč vč. DPH. 

Účastník má právo zažádat si o splátkový kalendář s tím, že maximálně může uhradit částku ve čtyřech splátkách. 

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách a nemůže být tedy příjemcem 

státních prostředků a dotací ani jiných výhod vztahujících se na řádné studium. 

III. 

Podmínky pro přijetí k MBA studiu 

Podání řádně vyplněné tištěné přihlášky v termínu od 1. 6. 2019 do 15. 9. 2019. 

IV. 

Podání přihlášky k MBA studiu 

Přihlášku lze podat osobně na VŠTE České Budějovice, Centrum celoživotního vzdělávání, administrativní centrum, 

přepážka č. 5 nebo kancelář D004. Přihlášku je možno také zanechat na podatelně, zaslat poštou či naskenovanou 

e-mailem na ccv@mail.vstecb.cz. 

POZOR – přihlášky, které nebudou kompletně vyplněny, nebudou zařazeny do vyhodnocení přijímacího řízení. 

VI. 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

O přijetí ke studiu ve studijním programu Master of Business Administration rozhoduje v souladu s Řádem 

celoživotního vzdělávání, čl. 6, odst. 3 ředitel Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 31. 5. 2019 

 

Mgr. Zuzana Hondlíková, v.r. 

vedoucí Centra celoživotního vzdělávání 

  


