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Pravidla refundace školného 

Pravidla refundace 

Vrácení a náhrady školného jsou řešeny následovně: 

 

Uchazeč/student zruší nebo ukončí smlouvu o studiu ve stanovené lhůtě, všechny refundace budou 

provedeny podle následujícího plánu.  

a) Všechny refundace se uskuteční do třiceti (30) dnů od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, kdy bylo doručeno oznámení o zrušení nebo ukončení studia. 

b) Pokud se uchazeč rozhodne smlouvu zrušit do tří (3) pracovních dnů ode dne jejího podepsání a 

odeslání první platby, všechny splátky školného budou plně refundovány. 

c) Pokud se uchazeč rozhodne studium ukončit po třetím (3) pracovním dnu a současně bude mít 

méně jak 25 % kreditů anebo před uplynutím 182. dne jeho přístupu do studentského 

informačního systému, bude studentovi vráceno 50 % jím uhrazených splátek školného (mínus 

kompenzace za administrativní výdaje – 10.000 Kč u programů MBA a MSc; 15.000 Kč u 

programů PhD a DBA). 

d) Pokud dojde k ukončení studia mezi absolvováním 25 % až 50 % kreditů anebo mezi 182. a 365 

dnem studentova přístupu do studentského informačního systému, procento refundace je 25 % 

z do té doby uhrazeného školného (mínus kompenzace za administrativní výdaje ve výši 10.000 

Kč u programů MBA a MSc; 15.000 Kč u programů PhD a DBA). 

e) Pokud dojde ke zrušení studia po absolvování 50 % kreditů anebo po uplynutí 365. dne 

studentova přístupu do studentského informačního systému, nebude poskytnuta žádná 

refundace. 

 

Student si vědom toho, LIGS University neposkytuje žádnou formu federální nebo státní finanční pomoci 

studentům. Student je zodpovědný za uhrazení plné sumy školného a poplatků účtovaných LIGS 

University. 

 

LIGS University je oprávněna ukončit spolupráci se studentem v případě neuhrazení školného včas, nebo 

v případě, že student hrubě poruší jakoukoliv z podmínek stanovených ve smlouvě. Tento typ ukončení 

spolupráce vydává LIGS University písemnou formou. Pokud je spolupráce se studentem ukončena 

z důvodu jeho závažného porušení jakýchkoliv podmínek stanovených ve smlouvě, zaniká mu nárok na 

jakoukoliv refundaci. 

 

V případě, že školné nebude uhrazeno v dohodnutém termínu, LIGS University si vyhrazuje právo účtovat 

poplatky za zpoždění ve výši 0,05 % za každý den zpoždění a rovněž právo omezit přístup studenta do 

informačního systému, nebo do jiných složek studijního programu, a to až do uhrazení poplatků. 

 


