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Bankovní institut vysoká škola, a.s. - Praha
Evropský polytechnický institut, s.r.o. - Kunovice
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
Vysoká škola podnikání, a.s. - Ostrava
ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola - Mladá Boleslav *)
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. - Praha
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. - Praha
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. - Praha
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Akademie STING, o.p.s. - Brno
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. - Praha
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - Praha
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. - Praha
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. - Praha
University of New York in Prague, s.r.o.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. - Praha
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s. - Praha
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. - Kolín
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - České Budějovice
Rašínova vysoká škola s.r.o. - Brno
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. - Praha
Filmová akademi Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. - Praha
NEWTON College, a.s. - Brno
Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. - Praha
B.I.B.S., a.s. Brno International Business School
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. - Brno
CEVRO Institut, o.p.s. - Praha
Unicorn College s.r.o. - Praha
Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.
Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.
AKCENT College, s.r.o. - Praha
Archip, s.r.o.
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. - Mladá Boleslav

* ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola - Mladá Boleslav ukončí činnost k 1. 9. 2013,
stávající studenti pokračují ve studiu na ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s.



Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. - Kladno
vysoká škola ukončila svoji činnost
Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií v Českých Budějovicích, s.r.o.
vysoká škola ukončila svoji činnost

