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Central European Studies   Středoevropská studia 
                    US - MBA                        US - MBA 

________________________________________________________________ 

 

APPLICATION FORM             PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 
 

University of St. Francis     Vysoké učení technické v Brně 

500 Wilcox Street      Fakulta podnikatelská 

Joliet, Illinois 60453, USA     Brno Business School                                                                                                      

Tel.: (800)736-6300      Kolejní 2906/4                                                                      

Fax: (815)740-5084      612 00 Brno, ČR                                                                                                                                                                                                                                

e-mail: registrar@stfrancis.edu Mob.: +420 608 226 287 

 Fax: +420 541 146 907 

          e-mail: bartosovak@vutbr.cz 

 

  

 color photo/ 

Semester : 1   Year……………..     

    barevná  

   fotografie 

 

1) Personal data / Osobní údaje  
 

Last name, First name, Title 

Příjmení, jméno, titul    ……………………………..…………………………….. 

 

Date and Place of Birth/Datum a místo narození     .....………………………………………… 

 

Birth Identification Number/Rodné číslo  …………………………………………………… 

 

Sex/pohlaví (F - žena, M - muž)  ……………………. Marital status/ …………………….. 

           Rodinný stav 

 

Citizenship/Státní příslušnost  …………………….……………………………………... 

 

Permanent Residence, Zip code  

Trvalé bydliště, PSČ    …………………………………………………………… 

       

Phone/mobile + area code   

Tel./mobil vč. předvolby   …………………………………………………………… 

       

E-mail address   ……………………………………………...…………… 

 

Current Residence (if different from permanent address) …………………………………… 

Kontaktní adresa (jestliže se liší od trvalého bydliště)  

        …………………………………… 

 

 

 

 

mailto:registrar@stfrancis.edu
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2) Academic background / Akademické vzdělání 
 

Colleges and Universities attended/Střední a vysoké školy 

List in chronological order all institutions at which you did undergraduate and/or graduate 

studies. / Napište prosím chronologicky všechny střední a vysoké školy, na kterých jste 

studoval/a. 

 

 

Institution 

Instituce - škola 

Address 

Adresa 

Discipline or 

specialization 

Směr studia nebo 

specializace 

Degree 

Stupeň 

Duration  

(from – to) 

Doba studia 

(od – do) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

English language certificatins/Certifikace z anglického jazyka 

 

Please list any English language certifications that you have been awarded (First Certific etc.) 

Prosím vyjmenujte všechny certifikace nebo osvědčení z anglického jazyka, které jste získali. 

 

 

 

 

 

 

 

Graduation at university must be documented by a verified copy of the diploma. It is also 

necessary to document graduation from English at a language school, or by passed state exam 

from Englis, or by other certificates. 

Absolvování vysoké školy je nutno doložit ověřenou kopií diplomu. Taktéž je nutno doložit 

absolvování angličtiny na jazykové škole, event. složením státní zkoušky z angličtiny, event. 

získáním jiných certifikátů z anglického jazyka. 
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3) Employment information / Informace o zaměstnání 
 

List recent employment, citing most recent employer first. 

Uveďte všechna zaměstnání chronologicky od současného do minulosti. 

 

Organization and Location 

Podnik (firma) včetně adresy 

Position  

Pozice, funkce 

 

Dates (from – to) 

Doba zaměstnání 

(od – do) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

4) Other important information  /Další důležité informace 
 

a)  Part of the application form is/Součástí přihlášky je : 

- verified copy of the document proving the graduation from university and regarding 

the finishing of the study of the English language (if you have such)/ověřená kopie 

dokladu o absolvování vysoké školy a uvedené certifikáty z anglického jazyka (pokud 

je vlastníte) 

- CV in English, in which is written why you are interested in MBA studies/profesní 

životopis v angličtině v němž samostatně uveďte proč máte zájem o studium tohoto 

typu MBA 

- color photograph (passport size)/barevná fotografie (pasová velikost) 

 

b) Application form incl. all parts should be delivered in the written form to the         

mentioned concrete address to Brno/Přihlášku včetně všech součástí je nutno 

v písemné podobě doručit na uvedenou kontaktní adresu do Brna. 

 

 

 

From which informational source did you receive information about our studies? 

(advertisements in newspapers and magazines, e.g. Profit, Hospodářské noviny; 

advertisements on the internet; research on the internet, etc.)/Z jakého informačního zdroje 

jste se dozvěděl/a o našem studiu? (inzerce v časopisu, např. Profit, Hospodářské noviny; 

reklama na internetu; hledáním na internetu, atp.) 

 

         ………………………………………….…………………………………………… 
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5) Financing of the Studies / Financování studia 
 

Own/Vlastní By Employer/Zaměstnavatelem         Kombinované  Other Sources/Jiné 
                                         Vlastní / zaměstnavatel 

       □      □      □        □ 
 

Please fill in the following table if the payment is going to be made by a bank transfer/ 

Jestliže se úhrada uskuteční převodem z účtu, vyplňte prosím následující tabulku: 

 
Name of the organization who will 

realize the payment/ Název organizace, 

která uskuteční platbu: 

 

 

Address/Adresa: 

 

 

Bank connection/Bankovní spojení  
Account No./ 

Číslo účtu 

 

Company Identification Number/IČO:  

Company Tax 

Identification 

Number/DIČ: 

 

Jméno/a  studenta/ů:  

 

 

6) Declaration / Prohlášení 
 

I hereby apply for the above mentioned Central European Studies of Executive MBA and 

I am aware of all obligations resulting out of it, including the payment of tuition fee. I agree 

with putting my personal data incl. birth identification number and photograph into the 

database of University of St. Francis, USA and Faculty of Business and Management of Brno 

University of Technology in accordance with the valid registration at the Office for Personal 

Data Protection. Valid conditions are known to me, I agree with them and I shall follow them. 

 

Závazně se přihlašuji do výše uvedeného Středoevropského studia Executive MBA a jsem si 

vědom/a všech povinností, které z toho vyplývají včetně uhrazení ceny za studium. Souhlasím 

se zařazením osobních údajů včetně rodného čísla a fotografie do databáze University of St. 

Francis, USA a FP VUT v Brně v souladu s platnou registrací u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů. Platné podmínky jsou mi známy, souhlasím s nimi a budu se jimi řídit. 

 

 

 

………………………………………   ……………………………………… 

      Place and date/ místo a datum         Signature/ vlastnoruční podpis 

                           


