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VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO MIMOŘÁDNÉ STUDIUM MAGISTERSKÝCH 

OBORŮ 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 mimořádné studium 

magisterských oborů Logistické technologie, Konstrukce staveb a Podniková Ekonomika v rámci 

celoživotního vzdělávání s možností přestupu do řádného studia na VŠTE. 

 

Logistické technologie: 

Délka mimořádného studia:   1 rok (2 semestry) 

Forma studia:    kombinovaná, prezenční 

Úhrada za mimořádné studium:  34.000,- Kč (17.000,- Kč/semestr) 

Termín pro podávání přihlášek: 10. 9. 2019 – 16. 9. 2019 

Zápis k mimořádnému studiu:  20. 9. 2019 

Zahájení akademického roku:   23. 9. 2019 

 

Konstrukce staveb: 

Délka mimořádného studia:   1 rok (2 semestry) 

Forma studia:     kombinovaná, prezenční 

Úhrada za mimořádné studium:  34.000,- Kč (17.000,- Kč/semestr) 

Termín pro podávání přihlášek: 10. 9. 2019 – 16. 9. 2019 

Zápis k mimořádnému studiu:  20. 9. 2019 

Zahájení akademického roku:   23. 9. 2019 

 

Podniková ekonomika: 

Délka mimořádného studia:   1 rok (2 semestry) 

Forma studia:     kombinovaná, prezenční 

Úhrada za mimořádné studium:  34.000,- Kč (17.000,- Kč/semestr) 

Termín pro podávání přihlášek: 10. 9. 2019 – 16. 9. 2019 

Zápis k mimořádnému studiu:  20. 9. 2019 

Zahájení akademického roku:   23. 9. 2019 
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I. 

 

Organizace výuky 

Prezenční forma studia – denní studium, docházka není pro účastníka CŽV povinná. Povinné jsou pouze 

úvodní hodiny u zapsaných předmětů. 

Kombinovaná forma studia – víkendová výuka, cca 2x do měsíce po 2 dnech v rámci harmonogramu VŠTE. 

 

II. 

 

Možnost přestupu do řádného studia na VŠTE a podmínky pro přestup 

Po úspěšném absolvování prvního ročníku studia oboru Logistické technologie, Konstrukce staveb či 
Podniková ekonomika, kdy úspěšným absolventem se rozumí účastník, který získá v mimořádném studiu 

min. 40 kreditů z celkového počtu zapsaných předmětů za 2 semestry, má účastník CŽV možnost 

plynulého přechodu do řádného, tedy účastníkem nehrazeného, studia na VŠTE ve zvolené formě 

studia, a to za podmínek započítání a uznání kreditů získaných tímto studiem v souladu s § 60 odst. 2 zákona 
o vysokých školách. 

Podmínkou plynulého přechodu do řádného studia je podání přihlášky k přijímacímu řízení pro daný 

akademický rok pro vypsaný magisterský obor VŠTE ve stanoveném termínu, doložení ověřené kopie 

vysokoškolského diplomu a doložení osvědčení o absolvování mimořádného studia spolu s výpisem 

dosažených výsledků, který je nedílnou součástí vydaného osvědčení o absolvování mimořádného studia. 

V případě, že účastník nesplní stanovené podmínky pro přijetí do řádného studia, je mimořádné studium 
magisterského oboru ukončeno bez nároku na přestup do řádného studia. 

Mimořádné studium je realizováno na základě uzavřené Smlouvy o poskytování mimořádného studia 
magisterského programu ve zvoleném oboru. 

III. 

 

Úhrada za mimořádné studium magisterského programu 

Úhrada za mimořádné studium je stanovena částkou 34.000,- Kč. Účastník má právo zažádat si o splátkový 
kalendář s tím, že maximálně může uhradit částku ve dvou 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. 

Po přestupu do řádného studia se však účastník stává řádným studentem vysoké školy se všemi výhodami se 

studiem spojenými. 
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IV. 

 

Podmínky pro přijetí k mimořádnému studiu 

a) Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu.  

b) Uhrazení administrativního úkonu ve výši 600,- Kč.  

c) U oboru Konstrukce staveb je nutné doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně čtyřletého 
bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia. V případě, že uchazeč stále 
studuje čtyřletý bakalářský program, je nutné nejpozději k datu zápisu do studia doložit čestné 
prohlášení o skutečnosti. 

 

V. 

 

Podání přihlášky k mimořádnému studiu 

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 10. 9. - 16. 9. 2019 

Přihlášku lze podat pouze elektronicky. 

POZOR – přihláška je kompletní teprve po uhrazení administrativního úkonu. 

 

VI. 

 

Úhrada administrativního úkonu 

Úhradu administrativního úkonu ve výši 600,-  Kč lze uhradit: 

a) složenkou (typu „A"), 

b) převodním příkazem (Unicredit Bank, č. účtu: 2111777209/2700, jako variabilní symbol se uvádí 
číslo přihlášky uchazeče, jako specifický symbol se uvádí 602016). 
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VII. 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

O přijetí k mimořádnému studiu magisterského programu rozhoduje v souladu s Řádem celoživotního 

vzdělávání, čl. 6, odst. 3 ředitel Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání či vedoucí Centra 

celoživotního vzdělávání. 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 9. 9. 2019 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Hondlíková, v.r. 

vedoucí Centra celoživotního vzdělávání 

 

 

  


