FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářské studijní obory otevírané v akademickém roce 2017/2018
Název studijního
programu

Název oboru

Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů

Standardní
délka studia

Forma studia

Ekonomika a management

Management

200

3 roky

prezenční
a kombinovaná

Charakteristika oborů a možnosti uplatnění absolventů
Management
Studenti se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem
a organizací. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky
a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění vytyčených cílů organizace včetně schopnosti tyto cíle stanovit.
Klíčové kompetence, které jsou studiem rozvíjeny v povinné části, se týkají nejdůležitějších oblastí, jejichž řízení tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří
sem především schopnost řídit sebe, řídit vztahy, řídit organizace, řídit kontext a řídit
změny. Při rozvíjení schopnosti sebeřízení je věnována zvýšená péče kultivaci postojů
a návyků, jež vedou k potřebě celoživotního vzdělávání.
Kromě těchto manažerských kompetencí je absolvent oboru vybaven znalostí a schopností aplikace ekonomických nástrojů potřebných k řízení organizace i k orientaci
ve vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí.
Podmínky přijetí
Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného
středního odborného vzdělání. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Další podmínkou pro přijetí ke studiu
v bakalářském studijním programu je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá
z následujících částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním
počtem bodů):
● Předpoklady k manažerskému rozhodování
o Testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního
myšlení, porozumění textu atd.
o Přesnější popis požadavků s příklady naleznete výhradně na fakultní adrese
http://prijimacky.fm.vse.cz (z ukázek testů z matematiky z minulých let zveřejněných na www stránkách jiných fakult VŠE nelze vycházet).
● Světový jazyk
o Všichni uchazeči konají přijímací zkoušku z jednoho zvoleného světového jazyka.
Možnosti jsou angličtina, němčina, ruština, francouzština a španělština.
o Cizí státní příslušníci, kteří nevykonali maturitní zkoušku v České nebo Slovenské
republice a své vzdělání dokládají nostrifikační doložkou, nekonají přijímací zkoušku
z českého jazyka. Vybraný světový jazyk však nesmí být úředním jazykem země,
které je uchazeč státním občanem.
o Požadavky se shodují s ostatními fakultami VŠE. Ukázky testů naleznete na fakultní
adrese http://prijimacky.fm.vse.cz (lze využít i ukázky zveřejněné na www stránkách jiných fakult VŠE).
Bez přijímacích zkoušek (podrobné podmínky a termíny pro tento případ naleznete
na adrese http://prijimacky.fm.vse.cz) mohou být přijati uchazeči,
● kteří doloží průměrný prospěch z matematiky a cizího jazyka (některý z jazyků,
z nichž je možné skládat přijímací zkoušku) do 1,85, pokud studovali každý z těchto
předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střední škole,
● jejichž výsledek zkoušky obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národní
srovnávací zkoušky je mezi nejlepšími 40 % (tj. harmonizovaný percentil alespoň 60).
Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí
Minimální celkový počet bodů, který bude nutné získat pro úspěšné složení přijímací zkoušky, bude stanoven tak, aby těch, kteří jej nedosáhnou, bylo maximálně 20 %
všech uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku. O přijetí pak rozhodne pořadí úspěšných uchazečů sestavené na základě celkového bodového zisku z přijímací zkoušky. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998
Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritéri-

http://fm.vse.cz

em v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů a splnění podmínek přijetí.
Charakteristika fakulty
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je jedinou mimopražskou fakultou VŠE.
Na fakultě je možno studovat jak formou denního studia, tak i kombinovanou formou
(tito studenti absolvují v průběhu semestru zpravidla čtyři dvoudenní soustředění
a jinak se připravují na vykonání zkoušek samostudiem z doporučených studijních
zdrojů). Toho lze využít například i tak, že v závěrečné fázi studia přechází student
z formy prezenční na kombinovanou, při které již vykonává své povolání. Fakulta stále
rozvíjí spolupráci s partnery z nejrůznějších oborů, s nimiž má společný zájem – umožnit studentům praxi při řešení dílčích problémů, podílet se na společných projektech,
různými formami vzájemně přispívat k rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností studentů. Jindřichův Hradec nabízí studentům inspirující prostředí v krásném
jihočeském městě s bohatou možností kulturního i společenského vyžití.
Přihláška ke studiu
Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz.
Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce
uvede) číslo účtu a variabilní symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li
poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené. O stavu zaplacení
a přijetí přihlášky bude uchazeč informován na uvedenou elektronickou kontaktní
adresu (e-mail), případně se o něm může přesvědčit v aplikaci pro podávání přihlášek.
Poplatek za přijímací řízení: 640 Kč

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. února a 11. března 2017
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
30. dubna 2017
TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
5. června 2017
náhradní termín 15. června 2017 (na základě žádosti)
SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY
září 2017, více na: http://rpc.vse.cz

Studijní referentka: Alena Jirková
Telefon: +420 384 417 273, e-mail: jirkova@fm.vse.cz

