ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o.
Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu
Přihláška ke studiu v akademickém roce 2018/ 2019
Informace k vyplnění přihlášky na druhé straně

Forma studia: prezenční  - kombinovaná 

(všechny údaje jsou důvěrné, určeny pouze pro účely přijímacího řízení)

Jméno a příjmení: _________________________________________________________________________
Rodné příjmení: _____________________________ Státní příslušnost: ______________________________
Titul(y): ____________________________________ Rodinný stav: _________________________________
Den, měsíc, rok narození: ________________________ Rodné číslo: _______________________________
Místo narození: ___________________________________________________________________________
Trvalé bydliště: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________Telefon: ______________________________
E - mail: ________________________________________ Fax: ____________________________________
Kontaktní adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště) : _______________________________________
________________________________________________________________________________________
Telefon: _______________________ E - mail: _____________________ Fax:_________________________
Absolvovaná střední škola: __________________________________________________________________
Obor studia: _____________________________________________________________________________
Rok maturitní zkoušky: ___________________ Průměr. prospěch z maturitních předmětů: _______________
Pomaturitní vzdělávání: ANO  - NE  Pokud ano, uveďte, prosím, jaké: ___________________________
________________________________________________________________________________________
Praxe: ANO  - NE  Pokud ano, uveďte, prosím, jaká: ________________________________________
________________________________________________________________________________________
Současné zaměstnání (vyplňují pouze uchazeči o kombinovanou formu studia): ________________________
________________________________________________________________________________________
Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé. Tuto skutečnost stvrzuji vlastním podpisem:
____________________
Datum
Datum převzetí přihlášky, otisk razítka školy a podpis oprávněné osoby:

______________________________
Podpis

INFORMACE K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.
Vážené uchazečky, vážení uchazeči,
rozhodli jste se přihlásit ke studiu na naší vysoké škole. Prvním krokem k Vašemu přijetí je vyplnění
přihlášky ke studiu. Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. pro Vás
připravila tuto přihlášku, kterou můžete použít stejně jako formulář „Přihláška ke studiu na vysoké škole
SEVT 49 145 0“.
Nejprve, prosím, vyplňte formu studia. Zvolte si, zda chcete studovat prezenčně (v denním studiu)
nebo kombinovaně (tedy dálkově, např. při zaměstnání). Poté podrobně, přesně a pravdivě vyplňte Vaše
osobní údaje. Vyplnění všech údajů je nezbytné, kromě čísla faxu, telefonu či e-mailu. Uvedení telefonního
čísla (můžete uvést i číslo mobilního telefonu), faxu nebo adresy elektronické pošty (e-mailu) však může
urychlit sdělení některých důležitých informací od nás pro Vás.
Důležitým údajem pro Vaše přijímací řízení je i informace o Vámi absolvované střední škole. Pokud
tuto přihlášku podáváte ještě před maturitou, uveďte, prosím, jakou školu právě studujete. Vyplňte i obor
studia, a pokud jste již absolvovali střední školu, vypočítejte i Váš průměr známek z maturitních předmětů a
rok Vaší maturitní zkoušky. Jestliže budete skládat maturitní zkoušku v tomto školním roce, uveďte, prosím,
jako rok maturitní zkoušky 2018.
Jestliže jste absolventy nebo studenty nějaké formy pomaturitního vzdělávání (vysoká škola, vyšší
odborná škola, jazyková škola atd.), vyplňte její název, příp. obor studia. Pokud nenavštěvujete nebo jste
nenavštěvovali žádnou další školu po absolvování maturitní zkoušky, zakřížkujte, prosím, možnost NE.
Jestliže jste vykonali během svého studia nějakou praxi nebo po ukončení Vašeho dosavadního vzdělávání
vykonáváte praxi (např. zaměstnání), zakřížkujte možnost ANO a uveďte, prosím, typ Vaší praxe (např. dva
roky praxe ve veřejné správě; jeden měsíc praxe při studiu v kanceláři senátora; třicet článků do regionálního
měsíčníku…). Uchazeči o studium v kombinované formě uvedou i svého současného zaměstnavatele.
Po vyplnění přihlášky si všechny údaje pečlivě zkontrolujte. Poté přihlášku podepište a
vyplňte datum jejího vyplnění. Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu školy, případně předejte rektorátu
školy. K přihlášce přiložte svůj životopis a doklad o zaplacení administrativního poplatku. Poplatek činí 500
Kč, zasílejte ho na číslo účtu školy. Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo. Konstantní symbol
vyplňte podle typu platby - více informací Vám k uvedení konstantního symbolu podá pošta či Vaše banka.
(pokud banka či pošta nepožaduje jiné číslo, je konstantním symbolem pro složenku číslo 0379, pro bankovní
převod 0308).
Co nejdříve po přijetí Vaší přihlášky Vám zašleme podrobné informace s pozvánkou k přijímacímu
řízení s uvedením dne, místa a hodiny konání přijímacího řízení.
Děkujeme Vám za Váš zájem o studium na naší vysoké škole a těšíme se na setkání při přijímacím
řízení.
Rektorát
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.
Kam zaslat přihlášku a administrativní poplatek?
Adresa školy:
ARC - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.
Barborská 52, 284 01 Kutná Hora
E-mail: studijni@vspsv.cz
tel.: 321 734 711, 321 734 725
www-stránky: http://www.vspsv.cz
Název banky:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Vaše rodné číslo
Konstantní symbol:

43-237340257/0100
(viz výše)

