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Bakalářské studium na Fakultě mezinárodních 
vztahů VŠE kombinuje výuku obecných 
ekonomických předmětů a kurzů, které dávají 
absolventům jednotlivých programů odlišné 
znalosti a možnost se profilovat. Připraví Tě tak 
na navazující magisterské studium i na práci na 
manažerských pozicích ve firmách či v různých 
institucích a organizacích. Na FMV je kromě 
předmětů z oblasti ekonomie a daného programu 
kladen důraz i na výuku jazyků – absolventi 
mají znalosti dvou cizích jazyků na úrovni C1 
a během studia mají možnost naučit se další 
jazyky, což vede i k poznávání cizích kultur. Fakulta 
tak připravuje své absolventy na mezinárodní 
prostředí, ve kterém najde uplatnění většina z nich. 
Získáš to, co mezinárodní business potřebuje!

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Mezinárodní obchod
Láká Tě svět mezinárodního byznysu? Potom je pro Tebe 
program Mezinárodní obchod to pravé. Prostřednictvím 
předmětů jako Mezinárodní obchodní operace nebo Svě-
tová ekonomika se naučíš chápat svět v  souvislostech 
a nebude pro Tebe problém zorientovat se ve stále se mě-
nícím mezinárodním prostředí. 
Jako absolvent tohoto programu se o uplatnění nemusíš 
bát. Práci najdeš zejména v  nadnárodních korporacích, 
firmách zaměřených na export nebo v  mezinárodních 
institucích.

Mezinárodní studia a diplomacie
Vidíš se ve světě diplomatických jednání a summitů? 
Program Mezinárodní studia a diplomacie by pro Tebe 
měl být jasnou volbou. Předměty jako Mezinárodní vzta-
hy nebo Diplomacie a diplomatický protokol Ti umožní 
seznámit se s  děním ve světě a díky specifickému pojetí 
studia získáš i ekonomický pohled na diplomacii, což pro 
Tebe znamená zajímavou konkurenční výhodu.
S  nabytými znalostmi se rozhodně neztratíš. Pracovat mů-
žeš jak v  politických, tak v ekonomických institucích nebo 
například v agenturách sítě OSN.

Cestovní ruch
Chceš zjistit, jaký má cestovní ruch vliv na ekonomiku 
a rozvoj regionů a jak s  tímhle potenciálem pracovat? Ne-
přehlédni program Cestovní ruch. Díky předmětům jako 
Organizace a řízení cestovních kanceláří a agentur nebo 
Regionální rozvoj a kultura se naučíš dívat se na tuto ob-
last s  nadhledem a bez problému se v  ní orientovat.
Absolventi tohoto programu nacházejí obvykle uplatnění 
v podnicích orientovaných na oblast cestovního ruchu či 
v institucích zaměřených na regionální rozvoj.

Manažer obchodu
Máte alespoň pět let praxe a chcete studovat při práci? 
Právě pro Vás je určen program Manažer obchodu, který 
formou kombinovaného studia připravuje absolventy na 
manažerské pozice. Pro co největší usnadnění samostudia 
je ve velké míře využíváno multimediálních a e-learningo-
vých nástrojů.
Díky nabytým specializovaným znalostem v oblasti retai-
lingu či řízení obchodní sítě budete připraveni na pozice 
v managementu hlavně takto zaměřených firem.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském stu-
dijním programu je dosažení středního vzdělání s maturit-
ní zkouškou. Dále je podmínkou přijetí ke studiu v baka-
lářském studijním programu vykonání přijímací zkoušky 
skládající se z testu z matematiky, z testu z jednoho ci-
zího jazyka a z testu z druhého cizího jazyka. Přijat může 
být pouze ten uchazeč, který splní bodovou hranici vyhlá-
šenou děkanem pro celkový součet a zároveň bodovou 
hranici vyhlášenou děkanem pro každý z testů. 

Je možné být přijat bez přijímacích zkoušek? Ano, ti nej-
lepší uchazeči mohou přijímací zkoušku na česky vyučova-
ný program nahradit jedním z těchto způsobů:

● Výbornými studijními výsledky ze střední školy, 
a to konkrétně výsledky z matematiky a těch dvou ci-
zích jazyků (včetně seminářů, pokud nebyl předmět 
vyučován), ze kterých by uchazeč jinak skládal přijí-
mací zkoušku, za obě pololetí předposledního roční-
ku a první pololetí posledního ročníku: uchazeč bude 
přijat bez přijímacího řízení v případě, že průměr výše 
uvedených devíti známek bude menší nebo roven 
hodnotě stanovené děkanem, tj. 1,75 pro programy 
Mezinárodní obchod a Cestovní ruch a 1,50 pro pro-
gram Mezinárodní studia a diplomacie.

● Výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto pořáda-
ných Vysokou školou ekonomickou v Praze (https://
nanecisto.vse.cz/), a to v případě, že uchazeč získal 
u jednoho z pokusů alespoň 70 % bodů ze všech tří 
testů. V případě, že uchazeč skládal u přijímacích zkou-
šek nanečisto zkoušku jen z jednoho cizího jazyka, 
a dosáhl alespoň 70 % z obou testů, použijí se výsledky 
z přijímacích zkoušek nanečisto k vyhodnocení testu 
z matematiky a tohoto cizího jazyka. Přijímací zkoušku 
z druhého cizího jazyka složí uchazeč v řádném termí-
nu přijímacích zkoušek. 

● Výsledky přijímacích zkoušek z matematiky mohou být 
dále nahrazeny výsledkem zkoušky Matematika+, a to 
tak, že výsledek 1 z testu Matematika+ se vyhodnotí 
jako 1000 bodů z přijímací zkoušky, výsledek 2 jako 
900 bodů a výsledek 3 jako 800 bodů.

U programu Manažer obchodu jsou podmínkami přijetí 
minimálně pětiletá praxe (program proto není určen pro 
čerstvé maturanty) a vykonání přijímací zkoušky, skládající 
se z testu ze všeobecných znalostí a z testu z anglického 
jazyka.

U anglicky vyučovaných programů se přijímací zkouš-
ka skládá z písemné eseje, posouzení studijních před-
pokladů a posouzení jazykových znalostí v angličtině. 
Přijat může být pouze ten uchazeč, který splní bodovou 
hranici vyhlášenou děkanem pro celkový součet a získá 
minimálně 50 % bodů z eseje a zároveň minimálně 50 % 
bodů z motivačního dopisu. Více na https://ibb.vse.cz/  
a https://ids.vse.cz/.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na 
adrese http://prihlasky.vse.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2021

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
8. a 9. června 2021

TERMÍN ZÁPISU DO STUDIA 
on-line do 18. června 2021

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
 délka studia Forma studia

Mezinárodní obchod 400

3 roky prezenční

Mezinárodní studia a diplomacie 120

Cestovní ruch 100

International Business  75

International and Diplomatic Studies  50

Manažer obchodu  60 3 roky kombinovaná

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
23. ledna 2021

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2020, více na: http://rpc.vse.cz
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