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CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ 
A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Podniková ekonomika a management
Cílem bakalářského studia programu Podniková ekono-
mika a management je vychovávat analyticky a eticky 
uvažující odborníky se širokým ekonomickým přehledem 
s hlavním zaměřením na management podniku. 

Absolventi naleznou uplatnění zejména v průmyslových 
podnicích, v podnicích působících v odvětví energetiky, 
dopravy, skladování, obchodu, služeb či v poradenských 
�rmách.

Business Administration
Program je obsahově identický s programem Podniková 
ekonomika a management s tím rozdílem, že je plně vy-
učován v anglickém jazyce. 

Arts management
Tento studijní program vychovává specialisty se zamě-
řením na organizaci a management kulturních institucí 
státního, veřejnoprávního i soukromého charakteru. 

Absolventi najdou uplatnění jak v oblasti veřejné správy, 
managementu kulturních památek, tak v soukromých 
�rmách a mezinárodních organizacích zaměřených na 
ekonomiku kultury.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního 
programu je dosažení úplného středního nebo úplného 
středního odborného vzdělání ukončeného maturitou, 
včetně znalosti anglického jazyka na úrovni středoškol-
ského vzdělání. 

Další podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studij-
ním programu uskutečňovaného v českém jazyce je pro-
kázání schopnosti porozumět psanému a mluvenému 
projevu v českém jazyce, a to úspěšným složením matu-

ritní zkoušky z českého resp. slovenského jazyka. Pokud 
v rámci svého studia na střední škole uchazeč neskládal 
maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, 
lze ji nahradit úspěšným složením vstupního testu z čes-
kého jazyka, který organizuje katedra anglického jazyka 
VŠE. Bližší informace je možné nalézt na webové adrese 
http://kaj.vse.cz/.

Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního pro-
gramu je vykonání přijímací zkoušky či doložení známek 
ze střední školy v České či Slovenské republice, které bu-
dou představovat rozhodovací kritérium.

Poslední podmínkou je zápis do studia v termínu stano-
veném fakultou.

Další podrobné informace o přijímacím řízení, formě 
přijímací zkoušky a o podmínkách prominutí přijímací 
zkoušky naleznou uchazeči na webových stránkách fa-
kulty (fph.vse.cz).

Způsob ověření podmínek přijetí
Dosažení středního vzdělání s maturitní uchazeči 
prokazují nejpozději do posledního dne předchá-
zejícího zápisu odevzdáním úředně ověřené kopie 
maturitního vysvědčení. Uchazeč, který získal zahra-
niční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve 

středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční 
střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské 
škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských 
škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle 
školského zákona plnění povinné školní docházky, 
prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdě-
lání s maturitní zkouškou odevzdání úředně ověřené 
kopie zahraničního dokladu o zahraničním středo-
školském vzdělání, jeho úředního překladu do čes-
kého nebo anglického jazyka a potvrzením příslušné 
zahraniční střední školy nebo jiného příslušného za-
hraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve stře-
doškolském vzdělávacím programu dané zahraniční 
střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn 
ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním 

programu. Doklad o obecném uznání rovnocennos-
ti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení 
středního vzdělání v České republice (nostrifikace) se 
vyžaduje jen v případě, pokud FPH vysloví pochyb-
nosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu před-
chozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého 
zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání 
vzdělání předložením nostrifikace.

Rozhodnutí o přijetí
O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili pod-
mínky přijetí, sestavené podle součtu bodů z přede-
psaných kritérií. Podle takto sestaveného pořadí bude 
přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční po-
litika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty 
a VŠE v Praze.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou for-
mou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání při-
hlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu (e-mail), 
kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, 
které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijí-
macím řízením. Přihlášku je možné uhradit kartou pomocí 
odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby 
úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze 
slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován 
za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elek-
tronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně 
připsána celá předepsaná částka. Na Fakultu podnikohos-
podářskou je možné podat přihlášky na všechny programy 
bakalářského studia (ale není možné si volit alternativní 
program z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek). Fa-
kulta nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může 
dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Poplatek za přijímací řízení
Poplatek za přijímací řízení je 870 Kč pro programy 
vyučované v českém jazyce a 50 EUR za programy vy-
učované v cizím jazyce.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
Pro programy v českém jazyce 30. duben 2022

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Pro programy v českém jazyce 

15. červen 2022
(termín si nelze volit)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
28. leden 2022 ve Vencovského aule

Název studijního programu Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů

Standardní
 délka studia Forma studia

Podniková ekonomika a management 400

3 roky prezenčníBusiness Administration 80

Arts management 100

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2022, více na: http://rpc.vse.cz
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