POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM
pro akademický rok 2018/2019
Poplatky spojené s přijímacím řízením pro rok 2018/2019

500,- Kč

(uchazeč o studium uhradí poplatek složenkou nebo bankovním příkazem,
potvrzení o zaplacení se předává studijnímu oddělení při registraci k přijímacímu pohovoru)
Poplatek za studium studenta
- částka podle vyhlášky na: www.vsmvv.cz
- pouze bankovním převodem
Číslo účtu 86-8965510257/0100
V. symbol = rodné číslo studenta nebo identifikační číslo studenta
Další poplatky spojené se studiem:
Studijní výkaz – index (zakoupení při zápisu do 1. ročníku)
100,-- Kč
Výpis hodnocení studia (mimo termín ukončení studia složením Státní závěrečné zk.)
500,-- Kč
Duplikát studijního výkazu (ztráta)
500,-- Kč
Duplikát vysokoškolského diplomu
500,-- Kč
Duplikát dodatku k diplomu
500,-- Kč
Poplatek za nedodržení termínu odevzdání oficiálního zadání BP/DP
500,-- Kč
Pokuta za každý den prodlení od termínu úhrady školného
- viz smlouva
Poplatek za změnu tématu bakalářské/diplomové práce

1 000,-- Kč

Poplatky za nedodržení termínu odevzdání bakalářské/diplomové práce
- 1 pracovní den (nutná dohoda se studijním oddělením)
- 2 pracovní dny (nutná dohoda se studijním oddělením)

1 000,-- Kč
2 000,-- Kč

Poplatky za druhý opravný termín:
- zápočet a klasifikovaný zápočet
- zkouška
- souborná zkouška

300,-- Kč
500,-- Kč
1 000,-- Kč

Poplatky za mimořádnou opravnou zkoušku (rektorský termín):
(nutné stanovisko vedoucího příslušné katedry)
- zápočet a klasifikovaný zápočet
- zkouška

500,-- Kč
1 000,-- Kč

Poplatek za převedení předmětu do vyššího ročníku (nekončící ročníky), max. 3 předměty:
- předmět ukončený zápočtem
- předmět ukončený klasifikovaným zápočtem
- předmět ukončený zkouškou
- převedená souborná zkouška do 3. ročníku

300,-- Kč
400,-- Kč
500,-- Kč
1000,-- Kč

Poplatky za opakovaný zápis do 3. ročníku bakalářského nebo 2. ročníku magisterského
studia, v případě, že nejsou náležitě ukončeny všechny předepsané předměty nebo je bez
závažného důvodu odložena SZZ do dalšího akademického roku:
- neuzavřené 1 -3 předměty a odložená Státní závěrečná zkouška
- odložená Státní závěrečná zkouška
Opakování ročníku (neuzavřené 4 a více předmětů)

6 000,-- Kč
10 000,-- Kč
celé školné za akademický rok

Poplatek za doplnění 2 a více známek do indexu nebo do Moggisu studijním oddělením
(při zápisu do vyššího ročníku, při podání přihlášky ke Státní závěrečné zkoušce)
500,--Kč
Poplatky za opakování Státní závěrečné zkoušky:
- opakovaná obhajoba BP/DP
- opakovaná odborná část státní závěrečné zkoušky

2 000,--Kč
2 000,--Kč

Poplatky za náhradní termín zápisu:
- za první mimořádný termín zápisu (stanovený po řádných zápisech)
- za druhý mimořádný termín zápisu (stanovený po řádných zápisech)

1 000,-- Kč
2 000,-- Kč

Pokud se student nedostaví ani na náhradní termín a do pěti dnů od tohoto termínu se s uvedením
důvodu písemně neomluví, jde o nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu a
studentovi se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o vysokých školách.
Jednou ze studijních povinností studentů je odevzdávání indexu ke kontrole v termínech
stanovených školou.
Studenti nesmí mít v den přihlašování ke Státní závěrečné zkoušce žádný dluh vůči
Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.

Praha, 31.5.2018

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., v.r.
generální ředitel

