
Institut manažerské ekonomie

STUDIJNÍ ŘÁD

Článek 1
Úvodní ustanovení

Studijní řád odborného profesního vzdělávání (dále jen „řád“) Institutu manažerské ekonomie 
upravuje  bližší  podmínky  studia  v programech  odborného  vzdělávání  (dále  jen  „studijní 
program“) uskutečňovaných Institutem manažerské ekonomie (dále jen „Institut“).

Článek 2
Účel, druh a formy studia ve studijních programech

1. Studiem se rozumí vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmové.

2. Studium  uskutečňované  Institutem  je  určeno  pouze  uchazečům  s vysokoškolským 
vzděláním (nejnižší požadované vzdělání je titul Bc.).

3. Studium se uskutečňuje prostřednictvím přednášek, odborných soustředění a kurzů.

4. Studium  má  charakter  zejména  doplňujícího,  specializačního,  rekvalifikačního, 
rozšiřujícího a zájmového studia v rozsahu maximálně 2 roky.

5. Forma studia je  prezenční, kombinovaná nebo distanční.

6. Studium   je  uskutečňováno  Institutem  na  základě  programů,  které  schvaluje 
akademické presidium.

Článek 3
Uchazeči

1. Účastníci studia nejsou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách studenty.

2. O  přijetí  uchazeče  ke  studiu  rozhoduje  rada  Institutu.  Program  je  určen  pouze 
uchazečům s vysokoškolským vzděláním (nejnižší požadované vzdělání je titul Bc.).



Článek 4
Ukončení studia

1. Absolventům studia programu vydá Institut diplom, který opravňuje majitele používat 
titul MBA, po splnění všech předepsaných nebo dohodnutých podmínek studia.

2. Jednotlivé  kurzy  jsou  ukončeny  zkouškou,  při  úspěšném  složení  zkoušky  obdrží 
student certifikát o absolvováním předmětu,  studium je ukončeno obhajobou závěrečné 
práce.

Článek 5
Úhrada za studium

1. Výše úhrady za studium v uskutečňovaném studijním programu (dále jen „úhrada“) je 
smluvní a je stanovena pro příslušný studijní program ve smlouvě o studiu, kterou uzavírá 
škola se zájemci o studium.

2. Zaplacení  úhrady za studium v uskutečňovaném studijním programu je podmínkou 
pro vydání osvědčení podle čl. 4.

Článek 6
Studijní plány

1. Studijní plány vymezují obsah a rozsah studia ve studijním programu uskutečňované 
institutem. Obsahují studijní předměty (dále jen“předmět“) s vymezením obsahu studia a 
studijné literaturou potřebnou k úspěšnému ukončení studia.

2. Studijní plán programu je zpracován na standardní dobu studia 2 roky. Tento plán, 
včetně dalších informací, určuje i organizaci jednotlivých forem studia.

3. Předmět je vymezen vždy jako povinný a student je musí absolvovat předepsaným 
způsobem.  Zejména  se  jedná  o  předměty,  které  mají  určitou  odbornou  vazbu  ke 
studovanému oboru.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

Tento studijní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. září 2011
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