ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

OP.5.08.2

Pokyn rektora k organizaci přijímacího řízení do studia v LS
2019/2020 a ZS 2020/2021
Označení a číslo

Platí od

OP.5.08.2
Pokyn rektora k organizaci přijímacího řízení do studia v LS
2019/2020 a ZS 2020/2021
1.12.2019

Nahrazuje verzi

OP.5.08.1 z 15.10.2019

Vlastník

RS

Schválil

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., Ing. Lenka Rutterlová

Zpracoval

Ing Lucie Bydžovská

Rozdělovník

RSO, RP

Počet stran

8

Počet příloh

0

Název

1. Účel
Tento organizační pokyn stanovuje organizaci přijímacího řízení do studia se zahájením v LS
2019/2020 a ZS 2020/2021.

2. Působnost
Pokynem se řídí pracovníci studijního oddělení při přípravě a realizaci přijímacího řízení.

3. Podmínky přijetí a termíny
3.1.

Bakalářský studijní program B0413P050002 Ekonomika a management

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Ekonomika a management je
dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
Studentem se může stát každý absolvent střední školy, který:
1. doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení;
2. uhradí poplatek za přijímací řízení;
3. v předcházejícím studiu ve ŠKODA AUTO Vysoké škole o.p.s. nebylo proti němu
vedeno takové disciplinární řízení, na jehož základě vydal prorektor rozhodnutí o
vyloučení ze studia, proti němuž se student neodvolal nebo po jeho odvolání rektor
výše uvedenou sankci nezmírnil.
Uchazeči jsou ke studiu přijímáni na základě splnění výše uvedených podmínek. Uchazeč se
stává studentem školy dnem zápisu do studia. Přijímací zkoušky se nekonají.
O přijetí ke studiu ve studijním programu rozhoduje rektor vysoké školy. Rozhodnutí o přijetí
ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.
Pozvánku k zápisu do studia obdrží uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí nebo později
samostatně.

Strana 1/8

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

OP.5.08.2

TERMÍNY
Kolo

Podání přihlášky

Řádný termín (1.
kolo)
Náhradní termín (2.
kolo)
Náhradní termín (3.
kolo)
Náhradní termín
(4.kolo)

30.4.2020
do 2.8.2020
do 26.8.2020
do 17.9.2020

Termín zápisu
Mladá Boleslav
16.6.2020 nebo
13.8.2020
13.8.2020 nebo
3.9.2020
3.9.2020nebo
22.9.2020
22.9.2020 v Mladé
Boleslavi

Termín zápisu
Praha
19.6.2020 nebo
17.8.2020
17.8.2020 nebo
7.9.2020
7.9.2020
22.9.2020
v Mladé Boleslavi

Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede
jinak). E-přihlášky, které nebudou k datu uzávěrky kola kompletní, budou převedeny do dalšího
kola. E-přihlášky, které nebudou kompletní ani k datu 17.9.2020, budou zrušeny.

3.2.

Bakalářský studijní program B0413P050014 Podniková ekonomika a manažerská

informatika
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Podniková ekonomika a
manažerská informatika je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného
vzdělání.
Studentem se může stát každý absolvent střední školy, který:
1. doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení;
2. uhradí poplatek za přijímací řízení;
3. v předcházejícím studiu ve ŠKODA AUTO Vysoké škole o.p.s. nebylo proti němu
vedeno takové disciplinární řízení, na jehož základě vydal prorektor rozhodnutí o
vyloučení ze studia, proti němuž se student neodvolal nebo po jeho odvolání rektor
výše uvedenou sankci nezmírnil.
Uchazeči jsou ke studiu přijímáni na základě splnění výše uvedených podmínek. Uchazeč se
stává studentem školy dnem zápisu do studia. Přijímací zkoušky se nekonají.
O přijetí ke studiu ve studijním programu rozhoduje rektor vysoké školy. Rozhodnutí o přijetí
ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.
Pozvánku k zápisu do studia obdrží uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí nebo později
samostatně.
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TERMÍNY
Kolo

Podání přihlášky

Řádný termín (1.
kolo)
Náhradní termín (2.
kolo)
Náhradní termín (3.
kolo)
Náhradní termín
(4.kolo)

30.4.2020
do 2.8.2020
do 26.8.2020
do 17.9.2020

Termín zápisu
Mladá Boleslav
16.6.2020 nebo
13.8.2020
13.8.2020 nebo
3.9.2020
3.9.2020 nebo
22.9.2020
22.9.2020

Termín zápisu
Praha
19.6.2020 nebo
17.8.2020
17.8.2020 nebo
7.9.2020
7.9.2020
22.9.2020 v Mladé
Boleslavi

Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede
jinak). E-přihlášky, které nebudou k datu uzávěrky kola kompletní, budou převedeny do dalšího
kola. E-přihlášky, které nebudou kompletní ani k datu 17. 9. 2020, budou zrušeny.

3.3.

Bakalářský studijní program Průmyslový management

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Průmyslový management je
dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
Studentem se může stát každý absolvent střední školy, který:
1.

doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení;

2.

uhradí poplatek za přijímací řízení;

3.
v předcházejícím studiu ve ŠKODA AUTO Vysoké škole o.p.s. nebylo proti němu
vedeno takové disciplinární řízení, na jehož základě vydal prorektor rozhodnutí o vyloučení ze
studia, proti němuž se student neodvolal nebo po jeho odvolání rektor výše uvedenou sankci
nezmírnil.
Uchazeči jsou ke studiu přijímáni na základě splnění výše uvedených podmínek. Uchazeč se
stává studentem školy dnem zápisu do studia. Přijímací zkoušky se nekonají.
O přijetí ke studiu ve studijním programu rozhoduje rektor vysoké školy. Rozhodnutí o přijetí
ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.
Pozvánku k zápisu do studia obdrží uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí nebo později
samostatně.
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TERMÍNY
Kolo

Podání přihlášky

Řádný termín (1.
kolo)
Náhradní termín (2.
kolo)
Náhradní termín (3.
kolo)
Náhradní termín
(4.kolo)

30.4.2020

3.4.

Navazující

do 2.8.2020
do 26.8.2020
do 17.9.2020

magisterský

studijní

Termín zápisu
Mladá Boleslav
16.6.2020 nebo
13.8.2020
13.8.2020 nebo
3.9.2020
3.9.2020 nebo
22.9.2020
22.9.2020

program

N0413A050001

Ekonomika

a

management
Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Ekonomika
a management je úspěšné absolvování ekonomicky nebo technicky (v případě uchazečů
o studium oboru Podniková ekonomika a management provozu) nebo příbuzně zaměřeného
studijního programu na ŠKODA AUTO Vysoké škole nebo jiné vysoké škole.
TERMÍNY PRO ZAHÁJENÍ STUDIA V LETNÍM SEMESTRU 2019/2020
Kolo

Podání přihlášky

Termín zápisu

Řádný termín

do 31. 1. 2020

21. 2. 2020 v Ml. Boleslavi

E-přihlášky, které nebudou kompletní ani k datu 31. 1. 2020, budou zrušeny.

TERMÍNY PRO ZAHÁJENÍ STUDIA V ZIMNÍM SEMESTRU 2020/2021
Kolo
Řádný termín (1.
kolo)
Náhradní termín (2.
kolo)
Náhradní termín (3.
kolo)
Náhradní termín
(4.kolo)

Podání přihlášky
do 30. 4.2020
do 2.8.2020
do 26.8.2020
do 17.9.2020

Termín zápisu
Mladá Boleslav
18.6.2020 nebo
14.8.2020
14.8.2020 nebo
4.9.2020
4.9.2020 nebo
22.9.2020
22.9.2020
v Ml. Boleslavi
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Termín zápisu
Praha
19.6.2020 nebo
17.8.2020
17.8.2020 nebo
7.9.2020
7.9.2020
22.9.2020
v Mladé
Boleslavi
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Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede
jinak). E-přihlášky, které nebudou k datu uzávěrky kola kompletní, budou převedeny do dalšího
kola. E-přihlášky, které nebudou kompletní ani k datu 17. 9. 2020, budou zrušeny.

Studentem se může stát každý absolvent bakalářského studijního programu, který:
1. doloží diplom potvrzující dosažení ekonomicky nebo technicky zaměřeného nebo
příbuzného bakalářského vzdělání;
2. uhradí poplatek za přijímací řízení;
3. v předcházejícím studiu ve ŠKODA AUTO Vysoké škole o.p.s. nebylo proti němu
vedeno takové disciplinární řízení, na jehož základě vydal prorektor rozhodnutí o
vyloučení ze studia, proti němuž se student neodvolal nebo po jeho odvolání rektor
výše uvedenou sankci nezmírnil.
Uchazeči jsou ke studiu přijímáni na základě splnění výše uvedených podmínek. Uchazeč se
stává studentem školy dnem zápisu do studia. Přijímací zkoušky se nekonají.
O přijetí ke studiu ve studijním programu rozhoduje rektor vysoké školy. Rozhodnutí o přijetí
ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.
Pozvánku k zápisu do studia obdrží uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí nebo později
samostatně.

4. Programy, specializace, formy, kapacity a místa studia
Bakalářský studijní program B0413P050002 Ekonomika a management

Specializace

Zahájení studia

Místo
studia

Management obchodu

ZS 2020/2021

Mladá
Boleslav

P (čj+aj)

Logistika a management
kvality

Mladá
Boleslav

P (čj+aj)

ZS 2020/2021

Řízení lidských zdrojů

Mladá
Boleslav

P (čj+aj)

ZS 2020/2021

Finanční řízení

ZS 2020/2021

Praha

P (čj+ aj)

Strana 5/8

Forma studia
(jazyk)

K (čj)

K (čj)

K (čj)

Předpokládaný
počet přijatých
studentů

Neurčuje se

Neurčuje se

Neurčuje se

Neurčuje se

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Řízení lidských zdrojů

OP.5.08.2

ZS 2020/2021

Praha

P (čj)

Neurčuje se

Bakalářský studijní program B0413P050014 Podniková ekonomika a
manažerská informatika
Forma studia
(jazyk)

Předpokládaný
počet přijatých
studentů

Specializace

Zahájení studia

Místo
studia

Program se nečlení na
specializace

ZS 2020/2021

Mladá
Boleslav

P (čj)

Neurčuje se

Program se nečlení na
specializace

ZS 2020/2021

Praha

P (čj)

Neurčuje se

Bakalářský studijní program Průmyslový management

Specializace

Zahájení studia

Místo
studia

Program se nečlení na
specializace

ZS 2020/2021

Mladá
Boleslav
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Forma studia
(jazyk)

Předpokládaný
počet přijatých
studentů

P (čj)

Neurčuje se
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Navazující magisterský studijní program N0413A050001 Ekonomika a
management
Předpokládaný
Forma studia
počet přijatých
(jazyk)
studentů

Specializace

Zahájení studia

Místo
studia

Mezinárodní marketing

Mladá
Boleslav

P (čj+aj)

LS 2019/20120

Řízení mezinárodních
dodavatelských řetězců

LS 2019/2020

Mladá
Boleslav

P (čj+aj)

Finance v mezinárodním
podnikání

LS 2019/2020

Mladá
Boleslav

Mezinárodní podnikání a
právo

LS 2019/2020

Mladá
Boleslav

P (čj+aj)

Mezinárodní marketing

LS 2019/2020

Praha

P (čj)

20

Řízení mezinárodních
dodavatelských řetězců

LS 2019/2020

Praha

P (čj)

20

Finance v mezinárodním
podnikání

LS 2019/2020

Praha

P (čj)

20

Mezinárodní podnikání a
právo

LS 2019/2020

Praha

P (čj)

20

Mezinárodní marketing

Mladá
Boleslav

P (čj+aj)

ZS 2020/2021

Řízení mezinárodních
dodavatelských řetězců

Mladá
Boleslav

P (čj+aj)

ZS 2020/2021

Finance v mezinárodním
podnikání

ZS 2020/2021

Mladá
Boleslav

P (čj+aj)

Mezinárodní podnikání a
právo

Mladá
Boleslav

P (čj+aj)

ZS 2020/2021

Mezinárodní marketing

ZS 2020/2021

Praha

P (čj)
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K (čj)

K (čj)
P (čj+aj)

K (čj)

K (čj)

K (čj)

K (čj)

Celkem 20

Celkem 20

Celkem 20

Celkem 20

Celkem 20

Celkem 20

Celkem 20

Celkem 20

20
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Řízení mezinárodních
dodavatelských řetězců

ZS 2020/2021

Praha

P (čj)

20

Finance v mezinárodním
podnikání

ZS 2020/2021

Praha

P (čj)

20

Mezinárodní podnikání a
právo

ZS 2020/2021

Praha

P (čj)

20

Strana 8/8

