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CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Finance
Základem studijního programu Finance jsou předměty 
z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálových trhů, 
měnové teorie a politiky, veřejných, podnikových a me-
zinárodních financí, které navazují na předměty bakalář-
ského studijního programu Finance. Absolventi nacházejí 
uplatnění v manažerských pozicích v bankách, pojišťov-
nách a dalších institucích finančního trhu, dále ve všech 
institucích soustavy veřejných financí, ale i finančních 
útvarech firem.

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 účet-
ní závěrky (audit). Absolventi mají vytvořeny odborné 
předpoklady pro práci asistentů auditora, účetních po-
radců a odborných revizních pracovníků ve finančních 
orgánech. Po splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
mohou úspěšně vykonávat činnost auditora, finančního 
a daňového poradce pro všechny podnikatelské subjekty.

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 makroekonomickými 
aspekty fungování finančního trhu v národním i meziná-
rodním měřítku. Absolventi studijního programu budou 
připraveni jak pro práci na různých úrovních řízení zejmé-
na finančních institucí, tak i pro samostatnou vědeckou 
a analytickou činnost zaměřenou na nejrůznější segmen-
ty a instituce finančního trhu (včetně makroanalýzy).

Zdanění a daňová politika
Cílem studijního programu je vychovat absolventy se 
širokým ekonomickým rozhledem, podloženým kvalit-
ní znalostí základních disciplín ekonomické teorie, se 
specifickými znalostmi a dovednostmi v oblasti daňové 
teorie a politiky. Zvláštní důraz je kladen na meziná-
rodní aspekty daňové politiky především v zemích EU 
a na zdaňování mezinárodních seskupení podniků.

Finance a oceňování podniku
Studijní program poskytne studentům možnost získat 
znalosti z finančního řízení podniků, účetnictví a dalších fi-
nančních disciplín. Nad tyto běžné oblasti studenti získají 
znalosti a základní dovednosti potřebné pro praxi oceňo-
vání podniků a nehmotného majetku včetně schopnosti 
komunikovat se specialisty pro oceňování hlavních složek 
hmotného majetku podniku. Absolventi této specializace 
mohou nalézt uplatnění jak v běžné praxi podnikových 
ekonomů a v investičním bankovnictví, tak také v samo-
statné profesi soudních znalců a odhadců majetku specia-

lizovaných na oceňování podniku nebo jako zaměstnanci 
znaleckých organizací, realitních kanceláří, bank a dalších 
institucí, kde je vyžadován hlubší pohled na podnikové fi-
nance, hodnotu podniku a jeho majetku.

Finanční inženýrství
Navazující magisterský program Finanční inženýrství na-
bízí propojení znalostí ekonomie, bankovnictví a financí 
s moderními matematickými, výpočetními a statistic-
kými metodami. Finanční, statistické a ekonometrické 
modely jsou potom 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 a na dalších kvalifiko-
vaných pozicích v bankách a finančních institucích.

Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Cílem navazujícího magisterského studia je připravit 
absolventy pro vyučování ekonomických předmětů 
na všech typech středních a vyšších odborných škol. 
Uvedeným studiem získají absolventi veškeré znalosti, 
které jsou potřebné pro budoucí výchovně vzdělávací 
činnost. Výhodou studia tohoto studijního programu 
je, že absolvent získá nejen pedagogické vzdělání, ale 
i kvalitní vzdělání ekonomické a má tedy široké uplatně-
ní na trhu práce.

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Skládat přijímací zkoušky na Fakultu financí a účetnictví 
mohou uchazeči, kteří řádně podali přihlášku ke studiu, 
prokáží se platným průkazem totožnosti.

Podmínky přijetí ke studiu
Podmínky k přijetí uchazeče ke studiu jsou:
● Splnění limitů pro přijetí na jednotlivé studijní progra-

my, které stanovuje děkan fakulty.
● Zápis do studia, při kterém uchazeč doloží dosažení 

bakalářského vzdělání.
● Absolventi škol v České nebo Slovenské republice jsou 

povinni prokázat řádné ukončení studia v bakalářském 
studijním programu (viz zákon č. 111/1998Sb.) úředně 
ověřenou kopií dokladu prokazujícího udělení akade-
mického titulu „bakalář“. 

● Absolventi škol v zahraničí jsou povinni prokázat do-
sažené vzdělání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. 
osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání a kvalifikace podle § 89 uvedeného zákona.

Obsah přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí:
● písemný test z ekonomie s maximálním počtem dosa-

žených bodů 100,
● písemný test z odborného předmětu s maximálním 

počtem dosažených bodů 100. 
Tematické okruhy k přijímacím zkouškám jsou na 
webu fakulty.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat elektronic-
kou přihlášku na adrese http://prihlasky.vse.cz s mož-
ností uvedení dvou studijních programů (hlavních 
specializací) – viz webová stránka fakulty. Forma stu-
dia na všech programech je pouze prezenční. Po odeslání 
přihlášky elektronicky obdrží uchazeč (na elektronickou 
adresu, kterou uvede v přihlášce) číslo účtu a variabilní 
symbol, který uvede na příkazu k úhradě (poštovní slo-
žence) při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím 
řízením. Poplatek nelze uhradit v hotovosti.Uchazeč je 
považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je komplet-
ně vyplněná přihláška a na uvedený účet školy připsána 
předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným varia-
bilním symbolem. Poplatek za přijímací řízení: 690 Kč. 
Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM
MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING
Cílem studia je vytvořit u studentů dostatečnou zna-
lostní a dovedností bázi, která jim samostatně umožní 
vymezit, analyzovat a řešit různorodé problémy v oblasti 
financí a účetnictví, se kterými se během své pracovní 
kariéry mohou setkávat. Program, který vznikl spojením 
významných oblastí dvou samostatných disciplín finan-
cí a účetnictví je na vysokých školách v ČR neobvyklý, 
avšak je srovnatelný se zvyklostmi obdobných programů 
na zahraničních vysokých školách. Souběžné zaměření 
na finance a účetnictví rovněž zvyšuje šance absolven-
tů na dobré uplatnění na trhu práce, protože jejich širší 
záběr jim nabízí na trhu práce větší množinu pracovních 
příležitostí a také jejich vyšší flexibilitu. Program je vyučo-
ván v anglickém jazyce, více informací k programu a přijí-
macímu řízení na www.mifa.vse.cz

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2019

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
25. června 2019

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
 délka studia Forma studia

Finance 116

2 roky prezenční

Účetnictví a finanční řízení podniku 136

Bankovnictví a pojišťovnictví  66

Zdanění a daňová politika  64

Finance a oceňování podniku  65

Finanční inženýrství  42

Obor Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy  20

Master in Finance and Accounting, studium je v anglickém jazyce  30


