PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU
Pro přijetí uchazeče ke studiu bakalářského studijního programu na Vysoké škole realitní – Institut
Franka Dysona je potřeba splnit následující podmínky:
−

Řádně vyplnit a odeslat přihlášku ke studiu:
Přihlášku lze podávat na formuláři SEVT č. 491450 nebo pomocí elektronického formuláře
„Přihláška“, který lze nalézt na stránkách www.fdyson.cz. Doporučujeme podání přihlášky
elektronickou cestou.
Přijetí přihlášky bude uchazečům potvrzeno e-mailem.

−

Doložit notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

−

Doložit jednu fotografii pasového formátu.

−

Doložit potvrzení o praxi o délce jednoho kalendářního roku. (Platí pouze pro kombinovanou
formu studia)
Jako uznatelná praxe bude akceptována zejména:
- praxe v realitní činnosti, realitní kanceláři
- dokladovatelná praxe jako fyzická osoba (FO) nebo praxe v právnické osobě na pozici
nakládání s nemovitostmi, správa nemovitostí, realitní činnost
- praxe v oblasti facility management nebo správy nemovitostí
- praxe v odhadcovské či znalecké kanceláři
- praxe ve stavebnictví a stavební výrobě
- praxe ekonomická či právní se zaměřením na nemovitosti
- jiná blíže nespecifikovatelná praxe se vztahem k nemovitostem
- jiná praxe než výše uvedená může být uznána na základě individuálního posouzení.

−

Zaplatit administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 1.000 Kč, popř. doložit doklad o
zaplacení poplatku.
Poplatek lze hradit složenkou nebo převodem na účet:
Číslo účtu:
35-4482140257/0100
Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče1

Podklady lze přinést osobně nebo je zaslat poštou. Pokud budete chtít přijít osobně, prosím,
dohodněte si termín předem (z důvodu letních dovolených). V případě, že budete podklady zasílat
poštou, bude Vám jejich přijetí potvrzeno e-mailem.
Na základě doložení těchto podkladů bude uchazeč přijat ke studiu.
Uchazeč, který splní výše uvedené podmínky, se stane studentem Vysoké školy realitní – Institut
Franka Dysona dnem zápisu ke studiu. Aktuální termíny zápisu budou uvedeny na našich webových
stránkách, budeme Vás o nich informovat i e-mailem.
V období zápisu od nás přijatý uchazeč obdrží fakturu k úhradě školného.
Školné činí 25 000 Kč2 na jeden semestr. Školné je možné platit ve dvou splátkách po 12 500 Kč.

1 Rodné číslo uchazeče je povinnou součástí přihlášky ke studiu.
2 Bakalářské studium je osvobozeno od DPH.

