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Příloha č. 1  
k opatření rektorky OP-R-16/2019 

aktualizace 

STUDIJNÍ PROGRAMY  
PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 

 
 
1. Bakalářské studijní programy 
 
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s., vyhlašuje od 1. 11. 2019 
pro akademický rok 2020/2021 přijímací řízení pro studium v bakalářských studijních 
programech: 
 

- Bezpečnostní management (v prezenční i kombinované formě), 
 

- Management rozvoje měst a regionů (v prezenční i kombinované formě), 
 

- Ekonomika a management podniku (v prezenční i kombinované formě). 
 
 
2. Navazující magisterské programy 
 
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s., vyhlašuje od 27. 4. 2020 
pro akademický rok 2020/2021 přijímací řízení pro studium v navazujících magisterských 
studijních programech: 
 

- Ekonomika a management podniku (v prezenční formě) 
 

- Bezpečnostní management (v prezenční a kombinované formě), 
 
 
 
3. Přijímací řízení v programech a oborech 
 

- Management (v prezenční i kombinované formě), 
 

- Management rozvoje měst a regionů (v prezenční i kombinované formě). 
 
se zastavuje. 
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Příloha č. 2  
k opatření rektorky OP-R-16/2019 

POPLATKY ZA STUDIUM (ŠKOLNÉ) 
PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 

 

 
1. Forma úhrady poplatku za studium (školného) 
 
Poplatek za studium (školné) se hradí na základě vystavené faktury ročně za dva semestry 
(zimní a letní) před začátkem akademického roku. Pokud student požádá, lze úhradu provést 
i po jednotlivých semestrech – v tom případě je výše tohoto poplatku vyšší než polovina 
ročního poplatku. 
 
2. Poplatky za studium pro bakalářské studijní programy pro studium zahájené 
v akademickém roce 2020/2021 
 
Pro bakalářské studijní programy jsou poplatky za studium (školné za semestr) v akademickém 
roce 2020/2021 na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s., 
stanoveny následovně: 
 

- Bezpečnostní management – prezenční forma studia  
Platba za semestr 23 900,- Kč, při roční platbě 22 900,-Kč (roční platba 45 800,- Kč),  
 

- Bezpečnostní management – kombinovaná forma studia  
- Platba za semestr 22 900,- Kč, při roční platbě 21 900,- Kč (roční platba 43 800,- Kč), 

 
 

- Management rozvoje měst a regionů – prezenční forma studia 
Platba za semestr 22 900,- Kč, při roční platbě 21 900,- Kč (roční platba 43 800,- Kč), 
 

- Management rozvoje měst a regionů – kombinovaná forma studia 
Platba za semestr 21 900,- Kč, při roční platbě 20 900,- Kč (roční platba 41 800,- Kč), 
 
 

- Ekonomika a management podniku – prezenční forma studia 
Platba za semestr 22 900,- Kč, při roční platbě 21 900,- Kč (roční platba 43 800,- Kč), 

 
- Ekonomika a management podniku – kombinovaná forma studia 

Platba za semestr 21 900,- Kč, při roční platbě 20 900,- Kč (roční platba 41 800,- Kč). 
 

 
 
 
 
  



 

8-5144-27.04.2020  Strana 2 z 2 

3. Poplatky za studium pro navazující magisterské studijní programy pro studium 
zahájené v akademickém roce 2020/2021 
 
 
Pro navazující magisterské studijní programy jsou poplatky za studium v akademickém roce 
2020/2021 na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s., 
stanoveny následovně: 
 

 
- Bezpečnostní management – prezenční forma studia  

Platba za semestr 29 900,- Kč, při roční platbě 28 900,-Kč (roční platba 57 800,- Kč),  
 

- Bezpečnostní management – kombinovaná forma studia  
Platba za semestr 28 900,- Kč, při roční platbě 27 900,-Kč (roční platba 55 800,- Kč),  
 
 

- Ekonomika a management podniku – prezenční forma studia 
Platba za semestr 27 900,- Kč, při roční platbě 26 900,- Kč (roční platba 53 800,- Kč), 
 
 

- Management – prezenční forma studia 
Platba za semestr 25 900,- Kč, při roční platbě 24 900,- Kč (roční platba 49 800,- Kč), 
 

- Management – kombinovaná forma studia 
Platba za semestr 26 900,- Kč, při roční platbě 25 900,- Kč (roční platba 51 800,- Kč), 
 
 

- Management rozvoje měst a regionů – prezenční forma studia 
 Platba za semestr 25 900,- Kč, při roční platbě 24 900,- Kč (roční platba 49 800,- Kč), 
 

- Management rozvoje měst a regionů – kombinovaná forma studia 
Platba za semestr 26 900,- Kč, při roční platbě 25 900,- Kč (roční platba 51 800,- Kč). 
 
 




