MBA a LLM STUDIUM
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 10 2022/2023
ÚVODNÍ SOUSTŘEDĚNÍ K 1. SEMESTRU MBA studia - zahájení studia

sobota 15. 10. 2022**

1. SEMESTR MBA a LLM studia - studium, konzultace s lektory

17. 10. 2022 - 31. 12. 2022

zkouškové období po 1. semestru - konzultace a odevzdání sem. prací
výběr povinně volitelných předmětů 2. semestru

15. 12. 2022 - 31. 1. 2023
15. - 20. 3. 2023

2. SEMESTR MBA a LLM studia - studium, konzultace s lektory

15. 3. - 30. 5. 2023

zkouškové období po 2. semestru - konzultace a odevzdání sem. prací

15. 5. - 30. 6. 2023

HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ A OBHAJOBY DP pro studijní skupinu 10 2022
listopad, prosinec 2023
oslovení vedoucího DP a konzultace zadání DP
do 15. 2. 2023
odevzdání zadání DP
do 5. 3. 2023
schválení zadání DP Institutem
únor, březen 2023
vypracování a průběžná konzultace teoretické části DP
duben, květen, červen 2023
vypracování a průběžná konzultace praktické části DP
konzultace finální verze DP před jejím odevzdáním
duben 2023 - předtermín*
červenec 2023 - řádný termín
odevzdání DP - tištěná a elektronická verze
do 15. 5. 2023
do 15. 8. 2023
odevzdání posudků vedoucího a oponenta DP
do 31. 5. 2023
do 31. 8. 2023
přihlašování/přidělení termínu obhajoby diplomové práce
20. - 25. 5. 2023
20. - 25. 8. 2023
odevzdání prezentace k obhajobě DP
do 5. 6. 2023
do 10. 9. 2023
obhajoba diplomové práce
13. - 16. 6. 2023**
19. - 22. 9. 2023**
12.10.2023**
SLAVNOSTNÍ PROMOCE - ukončení studia
* V případě odevzdání DP v předtermínu může student využít možnosti tzv. "zrychleného absolvování studia" tj. ukončení studia (možnost užívat titul MBA/LLM) již za 9 měsíců od zahájení studia. Jedná se o
nadstandardní variantu, která může být zpoplatněno dle varianty školného (Pure/Premium/Platinum) - viz ceník VSP. Obhajoba DP není v žádném termínu zpoplatněna.
** předpokládaný termín - konkrétní termín bude upřesněn e-mailem resp. v pozvánce na danou akci

