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CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Bankovnictví a pojišťovnictví
V rámci tohoto programu je důraz na jedné straně kla-
den na osvojení vědomostí a dovedností potřebných 
při řízení finančních institucí zejména v oblasti měření, 
řízení a analýzy rizik. Na straně druhé se studenti do 
hloubky seznámí s mikroekonomickými i makroekono-
mickými aspekty fungování finančního trhu v národním 
i mezinárodním měřítku. Absolventi studijního progra-
mu budou připraveni jak pro práci na různých úrovních 
řízení zejména finančních institucí, tak i pro samostat-
nou vědeckou a analytickou činnost zaměřenou na nej-
různější segmenty a instituce finančního trhu.

Finance
Program zahrnuje předměty z oblasti bankovnictví, po-
jišťovnictví, kapitálových trhů, měnové teorie a politiky, 
veřejných, podnikových a mezinárodních financí, které 
navazují na předměty bakalářského programu Finance. 
Absolventi nacházejí uplatnění v manažerských pozicích 
v bankách, pojišťovnách a dalších institucích finančního 
trhu, dále ve všech institucích soustavy veřejných financí, 
ale i finančních útvarech firem.

Finance a oceňování podniku
Studijní program poskytne studentům možnost získat 
znalosti z finančního řízení podniků, účetnictví a dalších 
finančních disciplín. Nad tyto běžné oblasti studenti 
získají znalosti a základní dovednosti potřebné pro pra-
xi oceňování podniků a nehmotného majetku, včetně 
schopnosti komunikovat se specialisty pro oceňování 
hlavních složek hmotného majetku podniku. Absolven-
ti této specializace mohou nalézt uplatnění jak v běžné 
praxi podnikových ekonomů a v investičním bankovnic-
tví, tak také v samostatné profesi soudních znalců a od-
hadců majetku specializovaných na oceňování podniku, 
nebo jako zaměstnanci znaleckých organizací, realitních 
kanceláří, bank a dalších institucí, kde je vyžadován hlub-
ší pohled na podnikové finance, hodnotu podniku a jeho 
majetku.

Finanční inženýrství
Program nabízí propojení znalostí ekonomie, bankovnic-
tví a financí s moderními matematickými, výpočetními 
a statistickými metodami. Finanční, statistické a ekono-
metrické modely jsou aplikovány na měření a řízení rizik, 
oceňování derivátů, či řízení portfolia. Absolventi nachá-
zejí uplatnění na pozicích manažerů rizik, kvantitativních 
analytiků, obchodníků s deriváty nebo strukturovanými 
produkty, portfoliových manažerů v bankách a finanč-
ních institucích.

Účetnictví a finanční řízení podniku
Studijní program připravuje absolventy pro výkon meto-
dických a řídících funkcí v účetnictví, dále pro odborné 
funkce v oblasti finanční kontroly a prověřování účetní 

závěrky (audit). Absolventi mají vytvořeny odborné před-
poklady pro práci asistentů auditora, účetních poradců 
a odborných revizních pracovníků ve finančních orgá-
nech. Po splnění dalších kvalifikačních předpokladů mo-
hou úspěšně vykonávat činnost auditora (část zkoušek 
absolvovaných na fakultě je při auditorských zkouškách 
našim absolventům uznána), finančního a daňového po-
radce pro všechny podnikatelské subjekty.

Zdanění a daňová politika
Cílem studijního programu je vychovat absolventy se 
širokým ekonomickým rozhledem podloženým kvalitní 
znalostí základních disciplín ekonomické teorie, se speci-
fickými znalostmi a dovednostmi v oblasti daňové teorie 
a politiky. Zvláštní důraz je kladen na mezinárodní aspek-
ty daňové politiky především v zemích EU a na zdaňování 
mezinárodních seskupení podniků.

Finance and Accounting
Cílem studia je vytvořit u studentů dostatečnou znalostní 
a dovedností bázi, která jim umožní vymezit, analyzovat 
a řešit různorodé problémy v oblasti financí a účetnic-
tví. Program je srovnatelný se zvyklostmi obdobných 
programů na zahraničních vysokých školách. Souběžné 
zaměření na finance a účetnictví rovněž zvyšuje šance 
absolventů na dobré uplatnění na trhu práce. Program je 
vyučován v anglickém jazyce, více informací k programu 
na https://mifa.vse.cz.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
● Řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studij-

ním programu.
● Vykonání přijímací zkoušky z ekonomie a z odborného 

předmětu.
● U anglicky vyučovaných programů vykonání odborné 

přijímací zkoušky v anglickém jazyce na základě vypra-
cované odborné studie.

Podrobné informace o přijímacím řízení, přijímacích 
zkouškách a o podmínkách prominutí přijímací zkoušky 
naleznou uchazeči na https://ffu.vse.cz/prijimackynms 
a https://mifa.vse.cz/

Způsob ověření podmínek přijetí ke studiu
● Doložení řádného ukončení alespoň bakalářského stu-

dia dle podmínek fakulty.
● Dosažení bodových limitů u přijímacích zkoušek, které 

pro programy studia stanoví děkan fakulty. 
● Děkan může uchazečům, kteří absolvovali bakalář-

ské studijní programy na FFÚ VŠE, přijímací zkoušky 
prominout, a přijmout je na základě předchozích 
studijních výsledků. 

● Splnění ostatních podmínek pro zápis do studia v ter-
mínu a za podmínek stanovených fakultou.

Obsah přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky do českých programů se skládají ze 
dvou částí:
● test z ekonomie (max. 100 bodů),
● test z odborného předmětu (max. 100 bodů).
Vzory testů jsou na https://ffu.vse.cz/prijimackynms

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Na fakultu je nutné podat elektronickou přihlášku na ad-
rese https://prihlasky.vse.cz s možností uvedení dvou 
studijních programů. Uchazeč je považován za přihláše-
ného v okamžiku, kdy je na účet školy připsán poplatek 
a přihláška je kompletně vyplněna. 

Poplatek za přijímací řízení: 880 Kč, pro MIFA 50 €.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
30. dubna 2023

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Pondělí 26. ledna 2023

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (ČJ PROGRAMY)
19. června 2023

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY MIFA
29–30. května 2023

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2023/2024

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
 délka studia Forma studia

Finance  60

2 roky prezenční

Účetnictví a finanční řízení podniku 120

Bankovnictví a pojišťovnictví  50

Zdanění a daňová politika  50

Finance a oceňování podniku  70

Finanční inženýrství  35

Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy  15

Finance and Accounting (v anglickém jazyce)  25
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FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
 Vysoká škola ekonomická v Praze
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