TISKOVÁ ZPRÁVA

VŠE nabízí zájemcům o studium
21 oborů
Zájemci o bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze si v akademickém
roce 2008/2009 mohou vybrat z nabídky 21 oborů šesti fakult. Novinkou jsou obory
Lidské zdroje na Fakultě informatiky a statistiky a Učitelství praktického vyučování
v ekonomickém vzdělávání na Fakultě financí a účetnictví. Přihlášky je možné podávat
do konce února 2008. Na VŠE bude letos přijato více než 4 500 studentů.
Praha 11. února 2008
V roce 2007 podali zájemci o studium v bakalářských oborech na VŠE téměř 18 tisíc
přihlášek. Nejvíce přihlášek došlo na Fakultu podnikohospodářskou, nejmenší zájem
zaznamenala Fakulta managementu. Účastníci přijímacích zkoušek prospěli v 9 730
případech, v 6 765 případech pak bylo vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu. Počet
přihlášených uchazečů značně (cca trojnásobně) převýšil předpokládané počty přijatých.
Největší úspěšnost zaznamenali v uplynulém roce uchazeči o studium na Fakultě informatiky
a statistiky – přijato bylo 88% těch, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám. V případě
Fakulty managementu a Fakulty mezinárodních vztahů byl přijat přibližně každý druhý
uchazeč (úspěšnost 54%, resp. 53%). Podobná úspěšnost byla zaznamenána i v případě
Fakulty financí a účetnictví (48%). Nejméně úspěšní byli vzhledem k značnému převisu
poptávky
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studium
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podnikohospodářské

(41%)

a

Fakultě

národohospodářské (25%).
Stejně jako loni mají uchazeči možnost podat samostatnou přihlášku na každou fakultu, o
kterou mají zájem. Přijímací zkoušku pak skládají na každé fakultě zvlášť a ke studiu mohou
být přijati i na několik fakult současně. Přihlášky je možné podávat na standardním formuláři i
elektronicky, a to na adrese prihlasky.vse.cz. Ve většině případů je nutné přihlášku podat
do konce února 2008. K přijetí na VŠE je třeba úspěšně složit přijímací zkoušku
z matematiky a cizího jazyka. V případě Fakulty mezinárodních vztahů se jedná o
matematiku a dva cizí jazyky. Na Fakultu informatiky a statistiky mohou být uchazeči, kteří
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splní předepsané podmínky, přijati i bez přijímacích zkoušek. V případě Fakulty
národohospodářské musí uchazeči alespoň jednou do 1. června 2008 absolvovat písemný
test z obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek. Na většinu
oborů proběhnou přijímací zkoušky v období od 2. do 17. června 2008.
Podrobnější informace o přijímacím řízení, přihlášky ke studiu a ukázky testů je možné získat
na webových stránkách www.vse.cz. Jsou zde rovněž uvedeny podmínky a termíny
přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které VŠE pro zájemce organizuje. Více informací
o Národních srovnávacích zkouškách, které jsou nutné pro přijetí na Národohospodářskou
fakultu, je k dispozici na webových stránkách www.scio.cz.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.

Kontakt pro média:
Ing. Jan Martin Rolenc
tiskový mluvčí
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
Ing. Klára Bratová
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 604 919 104
e-mail: pr@vse.cz
Více informací na www.vse.cz

Strana 2 (celkem 2)

