
Zápisy ke studiu do 1. ročníku bakalářských studijních 
programů/specializací v akad. roce 2019/2020 

 

OSTRAVA 
 
1. července 2019 – místnost C 343   
12:30 hod. – prezenční studium 

Studijní program         obor / specializace 
Aplikovaná ekonomie Mezinárodní ekonomické vztahy 

           Ekonomický rozvoj 
Veřejná ekonomika a správa 
Marketing         Marketingová komunikace 

Marketing a obchod  
Systémové inženýrství a informatika    Informatika v ekonomice  

 
14:00 hod. – prezenční studium 

Studijní program        specializace 
Ekonomika a management      Podniková ekonomika  

   Management 
   Ekonomika a právo v podnikání 

Sportovní management 
 
2. července 2019 – místnost C 343   
8:30 hod. – prezenční studium 

Studijní program      
Hospodářská politika a správa  

11:00 hod. – prezenční studium 
Studijní program 
Ekonomika a management     písmeno dle příjmení A - L 

13:30 hod. – prezenční studium 
Studijní program 
Ekonomika a management    písmeno dle příjmení M - Ž 

 
Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení je nutno doručit na studijní oddělení poštou (kontaktní 
adresa pro doručení je uvedena níže) nebo osobně (místnost B258, Sokolská tř. 33, Ostrava 1) 
nejpozději do 24. 6. 2019. 

V případě, že do tohoto data ověřenou kopii nedoručíte, je možno ji odevzdat osobně v den zápisu, a to 
nejpozději hodinu před stanoveným zápisem (místnost B258, Sokolská tř. 33, Ostrava 1).  

Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky (netýká se občanů Slovenské republiky) a 
certifikátu o absolvování kurzu českého jazyka s dosaženou úrovní B1, a to nejpozději do 13. 9. 2019. 

 

Účast na zápisu ke studiu je povinná! 

 



K zápisu nutno vzít s sebou 
- občanský průkaz, 
- formulář nebo průkazku na slevu jízdného (ČD, MHD) – platí pouze pro prezenční studium. 

 
Korespondenční adresa pro doručení ověřené kopie maturitního vysvědčení: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
101 Studijní oddělení EkF 
17. listopadu 15/2172 
708 00  Ostrava - Poruba 

 
Kontakt na studijní referentku pro 1. roč. bakalářského studia  

Kamila Hudečková 
místnost A 215, e-mail: kamila.hudeckova@vsb.cz , tel. 59 732 2261 
Sokolská tř. 33, 702 00 Ostrava  

 
 


