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Přijímací řízení   
 

Podmínky přijetí   

K přijetí ke studiu musí posluchač splnit alespoň jednu z následujících podmínek   
• Ukončené středoškolské vzdělání, zakončeno maturitní zkouškou. 

• Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně 2. stupně (magisterský studijní 

program).   

• Ukončené vysokoškolské vzdělání 1. stupně (bakalářský studijní program) a 

minimálně 3 roky praxe v managementu.   

•  Ukončené maturitní zkouškou a minimálně 5 let praxe v managementu.   

   

Dokumenty   

Před započetím studia je posluchač povinen doložit následující dokumenty   
• Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání – vysokoškolský 

diplom/maturitní vysvědčení. 

• V případě, že se hlásí uchazeč se středoškolským vzděláním nebo ukončeným 

vysokoškolským vzděláním 1. stupně, je nutné doložit potvrzení o praxi od 

zaměstnavatele, případně čestné prohlášení uchazeče. 

• Strukturovaný životopis v českém i anglickém jazyce. 

• GDPR. 

   

Vstupní a výstupní diagnostika   

• Posluchač bude podroben vstupní diagnostice při započetí studia, aby jeho profesní a 

osobnostní rozvoj byl pod jednoznačnou kontrolou a výsledky, kterých bude 

dosahovat už v průběhu, byly stále lepší a kvalitnější.   

• Diagnostika sestává z vyplnění on-line dotazníků, vyhodnocení výsledků formou 

zprávy a konzultace s psychologem. Posluchač obdrží svůj přesný psychologický 

profil a lektor s posluchačem následně nastaví individualizovanou formu vzdělávání, 

která je nad akreditovaným rámcem oboru a přesahuje jej, aby došlo k exaktnímu 

spojení s praxí posluchače.   

• Při ukončování studia je posluchač následně podroben výstupní diagnostice, která 

sestává z vyplnění on-line testové baterie a obdrží komparativní zprávu 

vypracovanou diagnostikem, která hovoří o profesním a osobnostním rozvoji, kterým 

prošel za dobu studia. 

 
   

Průběh studia   

V průběhu studia posluchač absolvuje výuku dle zvoleného typu studia a pokynů 

supervizora/lektora. Jak studium, tak i psaní prací je v českém jazyce, ale závěrečná práce 

musí být přeložena do anglického jazyka (platí pouze u posluchačů UAM; není v ceně 

studia, zajišťuje EC na vyžádání a za poplatek). Supervizor k ní dokládá hodnotitelský 

posudek vedoucího práce, oponent je supervizor Univerzity buďto domestikální, nebo 

některé ze zahraničních expozitur a následně dokládá svůj posudek.  Tento posudek je 
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rovněž překládán do anglického jazyka (platí pouze u posluchačů UAM; není v ceně studia, 

zajišťuje EC na vyžádání a za poplatek). 

Posluchači, mající smlouvu o vzdělání s essential college s.r.o., musí svou závěrečnou práci 

sepsat v českém jazyce a následně ji u absolutoria obhájit formou prezentace. U absolutoria 

musí dále prokázat své teoretické znalosti vylosováním náhodné otázky. Závěrečná práce se 

v tomto případě nepřekládá. 

  

Povinnosti posluchače  

• Posluchač je povinen se aktivně podílet na průběhu studia, účastnit se všech setkání 

skupiny a pravidelně odevzdávat písemné práce. Bližší specifikace je uvedena ve 

směrnici o dílčích, modulových a závěrečných pracích.  

• V případě absence posluchač shlédne videozáznam ze setkání, kde chyběl, dostuduje 

probranou tématiku a pokud cítí potřebu, může si na základě vlastní iniciativy zažádat 

o náhradní termín individuálního setkání s lektorem a proaktivně se informuje o 

termínu následujícího setkání skupiny.  

  

Závěr studia   
Po absolvování teoretické a praktické části studia má posluchač prostor do řádné doby 
ukončení studia na sepsání závěrečné práce, kterou konzultuje se studijním trenérem a 
lektor vystavuje posudek a na základě které mu je udělen titul, diplom a dodatek k 
diplomu.  

 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato směrnice je platná a účinná od 1.1. 2021  
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