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Všeobecné ustanovení
1. Směrnice o přerušení, prodloužení, vyloučení a znovupřijetí posluchačů University of
Applied Management (dále jen „UAM“), stanovuje práva a povinnosti posluchače v
rámci studia.
2. Smyslem směrnice je nastavení případů (přerušení, prodloužení, vyloučení a
znovupřijetí posluchačů) a jejich řešení, které mohou nastat během studia.
3. Směrnice je závazná pro všechny posluchače.

Článek I.
1. Studium je možné přerušit maximálně 2krát (u bakalářského oboru 1krát) za řádnou
dobu studia, přičemž doba jednoho přerušení nesmí přesáhnout 6 měsíců u MBA, DBA
a MSc. a 4 měsíce u BBA. Není možné z jiných než závažných důvodů požádat o
přerušení studia v průběhu prvního modulu, a ne později než před posledním
setkáním.
2. Řádná doba studia je 24 měsíců pro MBA, DBA a MSc. a 18 měsíců pro BBA. Pokud
ji posluchač přesáhne, musí platit měsíční poplatek za překročení řádné doby studia.
Poplatek činí 7.100, -Kč bez DPH měsíčně u studijních oborů MBA, DBA a MSc. a
3.800, -Kč bez DPH měsíčně u bakalářského oboru, a to po celou dobu prodloužení
studia.
Posluchač, který přesáhne maximální možnou povolenou dobu studia, konkrétně 36
měsíců u MBA, DBA, MSc. a 22 měsíců u BBA, musí zaplatí nový start – up poplatek,
který činí 70.000, -Kč bez DPH u MBA, DBA a MSc. U bakalářského oboru BBA on-line činí
15.000, -Kč bez DPH. Současně je nutno uhradit i administrativní poplatek pro BBA on-line,
který činí 24.000, -Kč bez DPH za rok studia. Administrativní poplatek pro studijní obory
MBA, DBA a MSc. je 48.000, -Kč bez DPH na 2 roky studia. Poplatky hradí posluchač
dopředu v plné výši na celou dobu prodloužení studia.
3. Posluchač je povinen odevzdat všechny dílčí úkoly a modulovou práci nejpozději do
termínu posledního setkání následujícího modulu. Disertační práci je posluchač
povinen odevzdat nejpozději do 3 měsíců od posledního výukového setkání. V případě,
že posluchač studium přerušil, tato doba přerušení se do uvedených termínů
odevzdáván í prací nezapočítává.

4. V případě, že posluchač neplní uvedené termíny a povinnosti stanovené ve smlouvě o
studiu, Čl. IV., odst. 1, může být z tohoto důvodu vyloučen ze studia.
Posluchač, který byl ze studia vyloučen, může být znovu přijat, pokud zaplatí nový
start – up poplatek, který činí 70.000, -Kč bez DPH u studijních oborů MBA, DBA, MSc.,
u bakalářského oboru BBA on-line činí 15.000, -Kč bez DPH. Současně je nutno uhradit i

administrativní poplatek 24.000, -Kč bez DPH za rok studia u BBA on-line.
Administrativní poplatek pro studijní obory MBA, DBA a MSc. je 48.000, -Kč bez DPH
na 2 roky studia. Poplatky hradí posluchač dopředu v plné výši na celou dobu
prodloužení studia. Moduly, které již posluchač úspěšně ukončil (do známky C), mohou
být na základě žádosti uznány.
5. Všechny uvedené poplatky je nutné uhradit předem, vyúčtovány budou zpětně.
6. Ukončení studia ze strany posluchače či vyloučení ze studia nezbavuje posluchače
povinnosti uhradit školné za celou dobu studia, ke kterému se smluvně zavázal, a to
v plné výši.

Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice je platná a účinná od 1.12. 2019

