Prague International Business School
Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE Praha,

člen České asociace MBA škol

Přihláška ke studiu Master of Business Administration (MBA)

Rok zahájení studia: ..........................
Osobní údaje
Křestní
jméno

Titul

Příjmení/
/rodné
Datum
narození

Místo
narození

Národnost

Stav

Zde nalepte fotografii

Adresa bydliště: .........................................................................................
......................................................................................................................
Tel./Fax: ......................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................

Firma: .........................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................
.....................................................................................................................
IČO/DIČ: ....................................................................................................
Funkce, prac. zařazení: ...............................................................................
Tel./Fax: .....................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................
Interní data – nevyplňujte
Datum přijetí přihlášky

Datum přijímacího řízení

Podpis

Datum odeslání vyrozumění
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Rozhodnutí

Datum

Podpis

Předchozí vzdělání
Škola/Univerzita

Název a rok
udělení titulu

Období studia

Hlavní studované předměty

Postgraduální studium
Pokud jste absolvovali jakýkoli typ postgraduálního studia, uveďte, prosím, podrobnosti:

Ostatní faktory
Jakým aktivitám se věnujete mimo Vaše zaměstnání? Jste nějakým způsobem handicapováni? Uveďte jakékoli
skutečnosti, které mohou mít vliv na Vaše přijetí ke studiu a k průběhu studia:
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Absolvovaná praxe
Kromě Vaší současné pozice v zaměstnání popište, prosím, chronologicky dosavadní průběh Vaší profesionální
praxe od doby ukončení posledního denního studia:

Současné pracovní zařazení
Charakterizujte hlavní oblasti Vaší zodpovědnosti a kritéria hodnocení Vaší pracovní výkonnosti. Jaké aspekty
Vaší práce považujete za nejvíce uspokojující a jaké za nejméně:

Budoucí plány
Jaké jsou Vaše profesionální ambice , např. v příštích pěti létech a v dlouhodobé perspektivě:

Osobní charakteristika
Uveďte, prosím, vlastní stručnou charakteristiku své osobnosti, zejm. s ohledem na temperament, motivaci a
schopnosti řídit a organizovat čas a ostatní lidi:
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MBA program
Jaké prvky nebo aspekty programu jsou pro Vás nejzajímavější a proč:

Financování studia
vlastní

(Zakroužkujte způsob financování studia, o němž uvažujete)

zaměstnavatel

jiné (viz komentář)

Komentář:

(Zakroužkujte formu studia, o niž máte zájem)

Forma studia
rezidenční

distanční

Znalost anglického jazyka (Zakroužkujte jednu z možností, jak hodnotíte své jazykové znalosti)
velmi dobrá
Zahraniční stáž
ano

dobrá

slabá

(Zakroužkujte, zda máte či nemáte zájem o zahraniční stáž v průběhu studia)

ne

Přihlašuji se ke studiu MBA programu Pražské mezinárodní manažerské školy při VŠE Praha
a prohlašuji, že všechny výše uvedené informace jsou pravdivé.
K přihlášce přikládám:

Datum: ..............................

(Uveďte počet a stručný charakter příloh)

Podpis: .........................................................

Přihlášku spolu s dalšími dokumenty zašlete na adresu:
Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE Praha, J. Martího 2/407, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 363 782, Fax: 235 363 785, E-mail: info@pibs.cz
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