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NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA
Vysoká škola ekonomická v Praze

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
Ekonomie
Cílem programu Ekonomie je připravit absolventy na 
základě získaných teoretických a praktických dovedností 
pro pozice středního a vyššího managementu či do funk-
cí ekonomických a finančních poradců a teoretiků v širo-
ké paletě institucí (včetně mezinárodních) soukromého 
sektoru i státní správy.

Absolventi budou mimo jiné schopni:
●	orientovat se v informacích ekonomického a finanč-

ního charakteru díky znalostem a dovednostem z růz-
ných oborů (matematika, statistika, účetnictví, finance, 
ekonomie, podnikání, právo, historie a filosofie);

●	 z konkrétních dat samostatně vytvořit jednoduchý 
ekonomický model a použít jej k zodpovězení výzkum-
né otázky;

●	 ekonomickou logikou racionálního chování interpre-
tovat jednání ekonomických subjektů na mikroekono-
mické a makroekonomické úrovni;

●	 řídit ekonomiku malých a středních podniků.

Economics
Tento obor je obsahově téměř identický s oborem Ekono-
mie, jen je celý vyučován v anglickém jazyce a je placený. 
Podmínky přijímacího řízení jsou odlišné od ostatních 
oborů a lze je nalézt na http://econ.vse.cz.

Národní hospodářství
Cílem programu Národní hospodářství je připravit absol-
venty na základě získaných teoretických a praktických 
dovedností pro pozice středního a vyššího managemen-
tu či do funkcí ekonomických a finančních poradců v ná-
rodním hospodářství, vyžadujících znalosti hospodářsko-
-politických souvislostí. 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
●	orientovat se v informacích ekonomického a finanč-

ního charakteru díky znalostem a dovednostem z růz-
ných oborů (matematika, statistika, účetnictví, finance, 
ekonomie, podnikání, právo, historie a filosofie);

●	 analyzovat dopady různých typů hospodářských poli-
tik na mikroekonomické i makroekonomické subjekty;

●	 shrnout historii a principy evropské integrace a popsat 
a posoudit její dopady na hospodářské politiky jednot-
livých zemí či hospodářských oblastí;

●	podrobně zhodnotit, jakým způsobem se struktura 
jednotlivých odvětví (a jejich změna) odráží v ekono-
mické efektivnosti;

●	 řídit menší finanční instituce a ekonomiku malých 
a středních firem.

Veřejná správa a regionální rozvoj
Cílem programu Veřejná správa a regionální rozvoj je 
připravit absolventy na základě získaných teoretických 
a praktických dovedností pro pozice vyžadující znalosti 
územně pojaté hospodářské politiky, a to především ve 
veřejné správě centrální i municipální úrovně. 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
●	orientovat se v informacích ekonomického a finanč-

ního charakteru díky znalostem a dovednostem z růz-

ných oborů (matematika, statistika, účetnictví, finance, 
ekonomie, podnikání, právo, historie a filosofie);

●	 shrnout zásady hospodaření s majetkem a tvorby roz-
počtů jednotlivých stupňů veřejné správy a posuzovat 
jejich dopady na regionální rozvoj;

●	 řídit nižší a střední útvary institucí veřejné správy.

Navazující magisterské programy na NF VŠE
Ekonomie, Hospodářská politika, Moderní hospodářské 
dějiny, Regionalistika a veřejná správa, Ekonomická žur-
nalistika

PODMÍNKY PŘIJETÍ*
K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu 
na Národohospodářské fakultě (NF VŠE) je třeba splnit 
následující nutné podmínky:
a) absolvovat v období od 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019 písem-

ný test obecných studijních předpokladů (test OSP) 
u společnosti www.scio.cz, s.r.o. (Scio), uznávány jsou 
výsledky testů za poslední dva roky;

b) dosáhnout úplného středního nebo úplného střední-
ho odborného vzdělání.

První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splně-
nou absolvováním testu v případě, že uchazeči udělí této 
společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. 
V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, 
kdy uchazeč doručí NF VŠE originál certifikátu o výsled-
ku testu vydaného společností Scio. Test OSP je možné 
absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlep-
ší výsledek. Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů 
s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více 
na http://www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF 
VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se k testu OSP. NF VŠE 
tyto testy neorganizuje a žádné z uchazečů na ně nepři-
hlašuje, ani k nim uchazeče nezve. Druhou z podmínek 
prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného 
vzdělání, které musejí odevzdat ve stanovených termí-
nech při přijímání a zápisu do studia. 

Průběh přijímání a zápisu do studia*
O pořadí přijímaných do oborů uskutečňovaných v čes-
kém jazyce rozhoduje percentil z testu OSP. NF VŠE bude 
kontaktovat e-mailem uchazeče, kteří splní percentilovou 
hranici potřebnou pro přijetí stanovenou vedením NF VŠE. 
Dosažení percentilové hranice neznamená, že je uchazeč 
automaticky přijat do studia, má pouze nárok na přijetí 
do studia. Uchazeči, kteří nedosáhnou na percentilovou 
hranici, obdrží dopis s Rozhodnutím o nepřijetí do studia. 

Percentilová hranice pouze rozděluje uchazeče o studi-
um do dvou skupin:
a) Uchazeči, kteří mají nárok na přijetí do studia:
 uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli lepšího nebo stejné-

ho výsledku, než jaký stanoví hranice: takoví uchazeči 
mají možnost se dostavit ve stanovených termínech 
k přijetí a zápisu do studia. NF VŠE takovým uchaze-
čům garantuje, že v případě, že se dostaví a prokáží 
splnění nutných podmínek k přijetí, budou do studia 
přijati a zapsáni. 

b) Uchazeči, kteří nemají nárok na přijetí do studia:
 uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku,

 než stanoví hranice: takoví uchazeči nebudou ke stu-
diu přijati. Tím není dotčena možnost požádat o pře-
zkoumání tohoto rozhodnutí.

NF VŠE bude přijímat a zapisovat do studia na Studijním 
oddělení NF VŠE v termínech, které budou pravděpodob-
ně spadat do 2. poloviny měsíce června. K přijetí a zápisu 
do studia se uchazeči dostavují zásadně osobně anebo 
v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. S sebou 
uchazeči musejí mít platný průkaz totožnosti, fotografii, do-
klad o splnění druhé podmínky přijetí. Nedostavením se 
v jednom ze stanovených termínů k přijetí a zápisu do stu-
dia ztrácí uchazeč nárok na přijetí a nebude ke studiu přijat.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU*
Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihláš-
ku. Fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdra-
votní způsobilosti ke studiu. Fakulta nevyžaduje 
uvedení a potvrzení prospěchu ze střední školy. 
Přihláška ke studiu v bakalářském studijním progra-
mu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese  
http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro 
doručení přihlášky je 31. května 2019. Po obdržení 
a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude ucha-
zeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) 
odeslána informace o čísle účtu a variabilním symbolu, 
které použije pro platbu poplatku za úkony spojené 
s přijímacím řízením. Uchazeč je považován za přihlá-
šeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy při-
psána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným 
variabilním symbolem. Bude–li poukázaná částka nižší 
– například snížená o bankovní poplatky – nebude ucha-
zeč zařazen mezi přihlášené.

Poplatek za přijímací řízení*
690 Kč 

Absolventi bakalářského studijího programu NF VŠE, 
kteří nikdy nebyli studenty navazujícího magisterské-
ho programu NF VŠE, mohou pokračovat v navazujícím 
magisterském studijním programu NF VŠE bez nutnosti 
absolvování přijímacího testu.

* Nevztahuje se na obor Economics

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia

Ekonomie

480* 3 roky prezenční
Economics

Národní hospodářství

Veřejná správa a regionální rozvoj

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
31. května 2019

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
dle termínů SCIO (www.scio.cz)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. ledna 2019 od 10:00

Likešova aula

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2019

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020


