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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



FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Vysoká škola ekonomická v Praze

http://fmv.vse.cz Studijní referentka: Hana Tatoušková
Telefon: +420 224 095 243, e-mail: hana.tatouskova@vse.cz

Studenti magisterských programů na Fakultě 
mezinárodních vztahů VŠE nadále prohloubí 
znalosti získané během bakalářského studia. Díky 
odborně zaměřeným předmětům, možnosti vybrat 
si vedlejší specializaci a příležitosti získat zkušenosti 
a dovednosti na výměnných pobytech i stážích po 
celém světě jsou absolventi připraveni na úspěšný 
start kariéry nejen v mezinárodních firmách 
a institucích.
Získáš to, co mezinárodní business potřebuje!

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Mezinárodní obchod
Jedná se o špičkový program, který Tě připraví na práci 
v mezinárodním prostředí. Osvojíš si pokročilé znalosti bu-
sinessu, marketingu, managementu nebo světové ekono-
miky a díky předmětům jako Mezinárodní marketing nebo 
Finanční řízení v mezinárodním podnikání získáš komplexní 
přehled o podnikání v nadnárodním měřítku. Program je 
navíc oceněn prestižní mezinárodní akreditací EPAS –  
http://www.efmd.org/
Práci najdeš především v mezinárodních firmách v oblasti 
poradenství, marketingu, prodeje, HR či financí – oblast 
uplatnění bude záviset i na Tebou zvolené profilaci. Uplatníš 
se také v mnoha mezinárodně orientovaných institucích.

Mezinárodní studia a diplomacie
Studium předmětů zaměřených na mezinárodní vztahy, 
mezinárodní právo i současnou globální situaci Ti poskyt-
ne ucelený pohled na tuto oblast a Ty se tak budeš velmi 
dobře orientovat v celosvětové i evropské politice a sou-
vislostech, které ji ovlivňují.
Jako absolvent tohoto programu najdeš uplatnění jako ka-
riérní diplomat, expert v oblasti mezinárodních vztahů či 
zaměstnanec v řadě vládních i nevládních mezinárodních 
organizacích.

Cestovní ruch
V rámci studia prohloubíš své znalosti v oblasti cestovního 
ruchu prostřednictvím předmětů jako Hotelový manage-
ment či Mezinárodní cestovní ruch. V rámci studia budeš 
mít možnost užší profilace, která pro Tebe bude konku-
renční výhodou na trhu práce.
Po absolvování programu Cestovní ruch najdeš uplatnění 
na manažerských pozicích ve firmách orientovaných právě 

na tuto oblast ekonomiky a budeš mít také znalosti pro za-
ložení vlastního podniku.

Podnikání a právo
Pokud se zajímáš o obě tyto oblasti, magisterský program 
Podnikání a právo je správnou volbou. V oblasti práva se 
zaměříš na právo obchodní či právo kapitálového trhu, 
v oblasti ekonomie pak dále prohloubíš své dosavadní 
znalosti.
Díky komplexním znalostem z oblasti práva a ekonomie 
rozšířeným o poznatky z Tebou zvolené vedlejší specializa-
ce se uplatníš například jako ekonomický poradce, auditor 
či odhadce majetku.

Evropská ekonomická integrace
Pokud chceš v budoucnu spojit kariéru s Evropskou unií, 
tenhle program je to, co hledáš. V rámci něj se specializu-
ješ na oblast hospodářské politiky EU, podnikání na jejím 
vnitřním trhu a také na evropskou měnovou a právní in-
tegraci.
Jako absolvent programu se uplatníš v orgánech EU, ve 
firmách působících na trzích s vlivem Evropské unie či ve 
státní sféře, a to na výkonných i manažerských pozicích.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském 
studijním programu je řádné ukončení studia alespoň 
v bakalářském studijním programu a vykonání přijímací 
zkoušky, která obsahuje tři testy, a to z ekonomie, od-
borného předmětu a jednoho 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.

U anglicky vyučovaných programů je podmínkou přije-
tí ke studiu prokázání jazykových znalostí v angličtině 
a vykonání přijímací zkoušky skládající se z odborné části 
a posouzení studijních předpokladů. Přijat může být pou-
ze ten uchazeč, který splní bodovou hranici vyhlášenou 
děkanem pro celkový součet a získá minimálně 50 % bodů 
z odborné části a zároveň minimálně 50 % bodů z posou-
zení studijních předpokladů. Více na https://ib.vse.cz/, 
https://ids.vse.cz/ a https://egei.vse.cz/.

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

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR OTEVÍRANÝ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2019

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
27. června 2019

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
 délka studia Forma studia

Mezinárodní obchod 350 2 roky

prezenční

Mezinárodní studia a diplomacie  60 2 roky

Cestovní ruch 100 2 roky

Evropská ekonomická integrace  40 2 roky

International Business – Central European Business Realities  50 2 roky

International and Diplomatic Studies  25 2 roky

Economics of Globalisation and European Integration  10 1,5 roku

Název studijního programu Název oboru Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
délka studia Forma studia

Mezinárodní ekonomické vztahy Podnikání a právo 60 2 roky prezenční

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. ledna 2019 (sobota) 



FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
Vysoká škola ekonomická v Praze

http://fph.vse.cz Studijní referentka: Zdeňka Kudlíková
Telefon: +420 224 098 409, e-mail: zdenka.kudlikova@vse.cz

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
 délka studia Forma studia

Management 380

2 roky prezenčníArts management  80

International Management  50

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Management
je česky (MG) a anglicky (MIMG) vyučovaný navazující 
magisterský studijní program, který připravuje studenty 
k vykonávání ekonomických a manažerských činností 
v podnikové sféře. Studenti získají znalosti a dovednos-
ti pro kvalitní zvládnutí ekonomických a manažerských 
funkcí na všech úrovních řízení podniku či dalších organi-
zací, které znalost managementu podnikatelských firem 
předpokládají. Program kromě profilujících odborných 
předmětů (strategie, marketing, management, ekonomie 
a personální řízení) nabízí studentům i široký výběr nejen 
z vedlejších specializací fakulty, např. Business a man-
agement, Consulting, Ekonomika a média, Logistika – 
mezinárodní přeprava a zasilatelství, Managment kvality 
a Lean Six Sigma, Manažerská psychologie a sociologie, 
Marketing, Personální management, Podnikání, Projek-
tový management, Sales Management, Rodinné firmy, 
Turnaround Management, ale i vedlejších specializací 
ostatních fakult. 

Arts management (AM)
je navazující magisterský studijní program zaměřený na 
získávání znalostí a dovedností manažerského a ekono-
mického typu s uplatněním v oblasti uchování, rozvoje 
a využívání kulturního dědictví České republiky. Absol-
vent je profilován k samostatné a tvůrčí práci v řídících 
a správních funkcích v různých organizacích zaměřených 
na oblast kultury. Bude schopen zvládat vedoucí řídící 
funkce včetně personální a marketingové práce; vytvářet 
koncepce, plány a podnikatelské projekty organizace; 
řešit odborné ekonomické problémy organizace; využí-
vat dovedností z oblasti financování, účetnictví a daní; 
aplikovat současné právní normy; získávat, zpracovávat, 
vyhodnocovat a využívat potřebné informace; vést a mo-
tivovat spolupracovníky a podřízené.

International Management (IG)
je anglicky vyučovaný navazující magisterský studijní 
program určený pro talentované absolventy bakalářské-
ho studijního programu s výbornými znalostmi anglic-
kého jazyka a se zájmem o mezinárodní podnikatelské 
prostředí. Východiskem tohoto studijního program je 
prestižní mezinárodní program CEMS MIM, který se tra-
dičně již řadu let umisťuje na prvních pozicích v rankingu 
Financial Times. Součástí studijního programu je i se-
mestrální studijní pobyt na zahraniční partnerské CEMS 
univerzitě, přičemž zde absolvované předměty jsou 
plně uznatelné do studia. Studijní program International 
Management přináší svým absolventům nejen vysoký 
akademický standard znalostí, ale i nedílné získávání 
profesionálních dovedností, čímž zvyšuje jejich kvalifi-
kaci v oblasti mezinárodního podnikání a managementu 
a spoluvytváří předpoklady k budování jejich úspěšné 
pracovní kariéry v náročném mezinárodním prostředí.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Podmínkou pro přijetí do těchto programů je řádné 
ukončení studia v bakalářském studijním programu. 
Splnění této podmínky musí být doloženo nejpozději do 
posledního dne předcházejícího zápisu. Absolventi škol 

v zahraničí řádné ukončení studia alespoň v bakalářském 
studijním programu prokazují odevzdáním zahraničního 
dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který 
byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském pro-
gramu na zahraniční vysoké škole působící podle práv-
ních předpisů cizího státu, to znamená

● úředně ověřené kopie diplomu, vysvědčení nebo ob-
dobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou,

● úředně ověřené kopie dodatku k diplomu a jejich 
úředního překladu do češtiny nebo angličtiny.

Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání v České republice se vyžaduje pouze v případě, 
že FPH vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu 
nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchaze-
če, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče 
k prokázání vzdělání předložením osvědčení o uznání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání České republice.
Další podmínkou přijetí do navazujícího magisterského 
studijního programu je vykonání přijímací zkoušky, která 
se liší podle studijního programu. Základním předpokla-
dem pro studium navazujícího magisterského programu 
je nejméně pasivní znalost anglického jazyka (a to i pro 
programy vyučované v českém jazyce).

Přijímací zkouška pro program Management zahrnuje 
test z ekonomie a odborného předmětu. Každý test je 
hodnocen 0 až 100 body. Odborný předmět zahrnuje ob-
lasti managementu, marketingu, strategické analýzy a fi-
nancí podniku. Test vychází z profilujících předmětů ba-
kalářského studia Podniková ekonomika a management. 
Zkoušku složil pouze ten uchazeč, který z každého z testů 
dosáhl min. 50 bodů. Pro program Management v anglič-
tině platí, že uchazeči prokazují znalost anglického jazyka 
předložením certifikátů, odborný profil testem na téma-
ta, které reflektují znalosti studentů bakalářského studia 
programu Podniková ekonomika a management.

Přijímací zkouška pro program Arts management za-
hrnuje testy z ekonomických disciplín (ekonomie, pod-
nikové ekonomiky, marketing a management) a test 
z odborného předmětu (dějiny umění a způsoby este-
tického prožívání, kulturní politika, kulturní legislativa, 
management a organizace v oblasti hmotné kultury a vý-
konného umění). Každý test je hodnocen 0 až 100 body. 
Test vychází z profilujících předmětů bakalářského studia 
programu Arts Management. Zkoušku složil pouze ten 
uchazeč, který z každého z testů dosáhl min. 50 bodů. 

Přijímací zkouška pro program International manage-
ment probíhá ve třech kolech. V prvním kole uchazeč 
prokazuje odborný profil, předkládá jazykové certifikáty, 
životopis, motivační dopis a studijní výsledky za dosa-
vadní studium. Ve druhém kole absolvuje psychodia-
gnostické testy formou tzv. Assessment Center. Kritériem 
třetího závěrečného kola je řádné ukončení studia v ba-
kalářském studijním programu.

Rozhodnutí o přijetí
O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmín-
ky přijetí, které je sestaveno ze součtu bodů získaných 
z jednotlivých částí přijímací zkoušky. Podle takto sesta-
veného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký 
umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol 
a kapacity fakulty a VŠE v Praze. Osobní účast přijatých 
uchazečů u zápisu do studia je povinná. V případě nedo-
stavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia 
(§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).

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, kterou 
v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které 
použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijíma-
cím 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 elektronická přihláška a kdy je na vyhra-
zený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. 
Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací. 
Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat při-
hlášky na všechny programy navazujícího magisterského 
studia (ale není možné si volit alternativní program z dů-
vodu rozdílných přijímacích zkoušek). Fakulta podniko-
hospodářská nevylučuje, že v případě podání více přihlá-
šek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Poplatek za přijímací řízení
Poplatek za přijímací řízení je 690 Kč pro programy 
vyučované v českém jazyce (MG a AM) a 50 EUR za pro-
gramy vyučované v angličtině (IG a MIMG).

Další podrobné informace o přijímacím řízení naleznou 
uchazeči na webových stránkách fakulty.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
28. únor 2019 (IG)

30. duben 2019 (MG, AM, MIMG)

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
20. březen 2019 (IG)

26. červen 2019 (MG, AM)
do 30. května 2019 (MIMG)



FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
Vysoká škola ekonomická v Praze

http://fis.vse.cz Studijní referentka: Iva Hudcová
Telefon: +420 224 095 487, e-mail: iva.hudcova@vse.cz

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ
Informační management
Absolventi ovládají principy řízení bezpečnosti infor-
mačních systémů, mají znalosti ze systémových přístupů, 
manažerských metod, informačních technologií, Business 
Intelligence, data miningu, ale také umí pracovat s lidmi 
a inovovat. Absolventi se tak mohou stát bezpečnostními 
manažery, auditory informačních systémů, projektovými 
manažery, business nebo systémovými analytiky. 

Informační systémy a technologie
Absolventi umí vytvářet informační strategii, optimalizo-
vat podnikové procesy, navrhovat informatické služby, 
aplikační a technologickou architekturu informačních 
systémů nebo implementovat informatické aplikace. Kro-
mě toho zvládají řídit projekty a analyzovat výhodnost 
různých variant outsourcingu. Uplatní se jako business 
analytici, business konzultanti nebo systémoví integrátoři.

Kognitivní informatika
Obor připravuje interdisciplinárně vzdělané odborníky, 
kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomic-
kého řízení v globalizující se informační společnosti. Stu-
dent se naučí koncipovat strategické cíle firmy, budovat 
a řídit informační systém společnosti, modelovat a konci-
povat podnikové procesy, vést lidi. Vhodnými pozicemi je 
business analytik nebo manažer rozvoje a provozu IS/ICT.

Podniková informatika (distanční)
Obor připravuje kvalifikované odborníky, kteří budou 
schopni řídit informatiku v podnicích a organizacích 
a pracovat ve vývoji a provozu IS/ICT. Studenti se naučí 
modelovat a optimalizovat podnikové procesy, řídit pod-
nikovou informatiku, řídit projekty a analyzovat data. Ab-
solventi naleznou uplatnění jako byznys analytici, mana-
žeři rozvoje a provozu IS/ICT nebo jako znalostní inženýři. 

Znalostní a webové technologie
Absolventi získají přehled a praktické dovednosti v ob-
lasti pokročilé Data Science a umělé inteligence. Obor 
je proto vhodný pro analyticky uvažující studenty se zá-
jmem o zpracování potenciálně rozsáhlých dat a struktu-
rovaných znalostí. Absolventi umí využívat algoritmy pro 
data mining a interpretovat jejich výsledky nebo apliko-
vat ucelené postupy pro dobývání znalostí.

Information Systems Management (v angličtině)
Cílem oboru je připravit specialisty schopné rozvíjet a ří-
dit informatiku v podnicích a organizacích, kteří budou 
schopni pružně reagovat na měnící se podmínky IS/ICT 
prostředí i podnikové praxe. Studium zahrnuje oblast 
informačního managementu, řízení podnikové informati-

ky, projektů, nebo získávání informací z dat dostupných 
v podnikových databázích.

Ekonometrie a operační výzkum
Obor je zaměřený na pokročilejší analytické a modelové 
přístupy na makro i mikroekonomické úrovni. Studenti 
se naučí optimalizovat výrobu, distribuci a dodavatelské 
řetězce, hodnotit efektivitu podnikových procesů nebo 
řešit složité konfliktní rozhodovací problémy. Absolven-
ti pracují jako datoví analytici, analytici finančních trhů 
nebo risk manažeři.

Ekonomická demografie
Náplní oboru jsou pokročilé demografické a statistické 
metody, modely a jejich využití při hodnocení údajů o po-
pulační a ekonomické situaci nebo při řešení praktických 
otázek na různých úrovních řízení hospodářství a společ-
nosti. Kromě toho se klade důraz na problematiku lidské-
ho kapitálu. Absolventi mohou pracovat jako analytici 
v bankách, pojišťovnách či ve státní správě.

Statistika
Být statistikem znamená rozumět datům a vztahům mezi 
nimi. Vztahy je třeba nejen nalézt a popsat, ale také zjistit 
intenzitu závislostí mezi analyzovanými veličinami a vy-
tvořit pro ně vhodný model. Ten lze následně využít pro 
řízení procesů ale i pro konstrukci předpovědí. Absolventi 
se uplatní jako statistici, finanční nebo pojistní matemati-
ci či datoví analytici.

Quantitative Economic Analysis (v angličtině)
Obor nabízí zájemcům získání teoretických znalostí 
a praktických dovedností z oblasti statistiky, ekonomet-
rie, teorie rozhodování a operačního výzkumu. Důraz se 
klade na rozvoj analytického a kritického myšlení, studen-
ti se učí samostatně či v týmu řešit rozsáhlejší projekty. 
Absolventi se uplatní v centrálních ekonomických institu-
cích, pojišťovnách, bankách či investičních fondech. 

Official Statistics (v angličtině)
Obor nabízí vzdělání v oblasti oficiální statistiky na evrop-
ské i národní úrovni, systému národních účtů, metodiky 
výběrových šetření, matematické statistiky, časových řad 
a ekonometrie. Povinnou součástí studijního oboru je ab-
solvování stáže. Absolventi oboru se uplatní v národních 
či mezinárodních institucích státní správy. 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Zákonnou podmínkou přijetí do navazujícího magister-
ského studia je řádné ukončení studia alespoň v bakalář-
ském studijním programu. Dosažení bakalářského vzdě-
lání je ověřováno bezprostředně před přijímací zkouškou. 

Uchazeč předkládá bakalářský diplom, nebo potvrzení ze 
studijního oddělení absolvované vysoké školy v případě, 
že diplom ještě neobdržel. Absolventi škol v zahraničí 
prokazují řádné ukončení studia alespoň v bakalářském 
studijním programu odevzdáním zahraničního dokladu 
o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán 
absolvováním studia ve vysokoškolském programu na 
zahraniční vysoké škole působící podle právních předpi-
sů cizího státu. Více informací naleznete na webu fakulty  
(fis.vse.cz). Další podmínkou pro přijetí do navazujícího 
magisterského studia je úspěšné složení přijímací zkouš-
ky z odborného předmětu.

1) Na základě žádosti podané přes informační systém In-
SIS do 30. 4. 2019 může být rozhodnutím děkana pro-
minuta přijímací zkouška uchazeči, který současně 
● úspěšně ukončil bakalářské studium na FIS ve stej-

ném studijním programu, do kterého podává při-
hlášku na navazující magisterské studium a dosáhl 
titulu Bc. nejpozději v 6. semestru studia,

● v průběhu tohoto bakalářského studia mu nebyly 
přiděleny dodatečné kreditové poukázky

● a měl po skončení pátého semestru studia v bakalář-
ském studijním programu průměrný prospěch (dle 
čl. 3 písm. g Studijního a zkušebního řádu VŠE) do 
2,00 včetně.

2) O prominutí přijímací zkoušky mohou nejpozději do  
14. 6. 2019 zažádat také studenti jiných fakult VŠE a ji-
ných VŠ, kteří bakalářské studium absolvovali s vyzna-
menáním. Tyto žádosti budou posuzovány individuálně. 

3) U oboru Podniková informatika nebude prominuta při-
jímací zkouška na navazující magisterské studium.

4) Absolventům oboru Multimédia v ekonomické praxi 
nebude prominuta přijímací zkouška.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na 
adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdr-
ží uchazeč číslo účtu a variabilní symbol pro platbu po-
platku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690 
Kč. Uchazeč je přihlášený, je-li na vyhrazený účet školy 
připsána předepsaná částka.

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
 A ŽÁDOSTI O PROMINUTÍ 

do 30. dubna 2019

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
25. a 26. června 2019

Název studijního  
programu Název oboru

Předpokládaný počet 
uchazečů přijímaných 

ke studiu

Standardní 
délka studia Forma studia

Aplikovaná informatika

Informační management  60

2 roky

prezenčníInformační systémy a technologie 140

Kognitivní informatika  20

Podniková informatika  50 distanční

Znalostní a webové technologie  25

prezenční

Information Systems Management (v anglickém jazyce)  20

Kvantitativní metody 
v ekonomice

Ekonometrie a operační výzkum  30

Ekonomická demografie  25

Statistika  30

Quantitative Economic Analysis (v anglickém jazyce)  20

Official Statistics (v anglickém jazyce)  20



CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
Ekonomie
Cílem studijního programu Ekonomie je připravit absol-
venty na základě získaných teoretických a praktických 
dovedností pro pozice ekonomických a finančních ana-
lytiků ve veřejném a soukromém sektoru. Absolventi se 
dlouhodobě uplatňují ve vládních institucích, v ČNB, 
v komerčních bankách a ve významných mezinárodních 
korporacích, jak v ČR, tak i v zahraničí.

Absolventi budou mimo jiné schopni:
● orientovat se v pokročilých teoriích ekonomického růs-

tu a hospodářských cyklů;
● formulovat ekonomický problém, řešit optimalizační úlo-

hy a využít toho při konstrukci modelů tržní rovnováhy;
● podrobně popsat procesy vzniku peněz a transmisní 

mechanismy jejich působení v ekonomice a orientovat 
se v institucionálním uspořádání finančních trhů;

● aplikovat ekonomické principy i do zdánlivě netržních ob-
lastí, jako je rodina, zdraví, kriminalita, psychologie apod.;

● z konkrétních dat provést empirický výzkum s využitím 
konstrukce ekonomických či ekonometrických modelů.

Hospodářská politika
Cílem studijního programu Hospodářská politika je při-
pravit absolventy na základě získaných teoretických 
a praktických dovedností pro pozice analytiků a porad-
ců v oblasti praktické hospodářské politiky ve veřejném 
i soukromém sektoru. Absolventi tohoto se realizují jako 
řídící pracovníci významných finančních, poradenských 
a výrobních firem. Jsou schopni pracovat na význam-
ných postech státní správy, v centrální bance, řídí odbory 
místních samospráv a nezřídka se uplatňují i v politických 
funkcích. 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
● identifikovat a formulovat ekonomický problém a na-

vrhnout jeho řešení;
● popsat postavení jednotlivých sociálních skupin oby-

vatelstva ve společnosti a navrhnout řešení jejich soci-
álně-ekonomických problémů; 

● vysvětlit podstatu a specifika jednotlivých komponent 
hospodářské politiky na národohospodářské úrovni 
včetně deskripce přínosů a nákladů různých variant 
opatření hospodářské politiky;

● aplikovat ekonomické principy na oblast netržního (po-
litického) rozhodování včetně vysvětlení chování byro-
kracie i voličů a důsledků nastavení volebních systémů.

Moderní hospodářské dějiny
Cílem programu Moderní hospodářské dějiny je připra-
vit absolventy na základě získaných teoretických zna-
lostí a dovedností pro pozice v rozmanitých odborných 
profesích, jakými jsou vědecké ústavy, archivy, muzea, 
absolventi mohou nalézt své uplatnění i v široké škále 
kulturních institucí či v různých institucích státní správy 
a neziskového sektoru.

Absolvent oboru bude schopen:
● orientovat se ve složitých aspektech minulých i aktuál-

ních hospodářských a politických událostí a procesů;
● efektivně hledat odpovědi na stěžejní otázky současné-

ho světa;

● samostatné vědecko-výzkumné činnosti v akademické 
sféře;

● vykonávat profese vyžadující vysokoškolské vzdělání 
humanitního; především historického, ekonomického, 
či příbuzného zaměření.

Regionalistika a veřejná správa
Cílem programu Regionalistika a veřejná správa je připra-
vit absolventy na základě získaných teoretických a prak-
tických dovedností pro úspěšné zvládnutí funkcí řídících 
pracovníků na vyšší úrovni managementu, a to zejména 
ve veřejném sektoru na všech úrovních státní správy 
(obce, města, kraje, ministerstva apod.) či v mezinárod-
ních organizacích (EU, OECD, aj.). 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
● na bázi hlavních teoretických směrů lokalizačních 

a prostorových teorií konstruovat různé formy hospo-
dářské politiky územního rozvoje;

● v rámci tvorby hospodářské politiky územního rozvoje 
identifikovat klíčové problémy a navrhnout jejich řešení;

● zhodnotit a navrhovat možnosti efektivního hospoda-
ření územně samosprávných celků;

● aplikovat principy správního práva a získat orientaci ve 
správních procesech a správní praxi.

Ekonomická žurnalistika
Cílem navazujícího magisterského studijního programu 
Ekonomická žurnalistika (ve světě se pro obdobné pro-
gramy používá termín Media Economics) je připravit ab-
solventy na základě získaných teoretických a praktických 
dovedností pro pozice ekonomických žurnalistů a analyti-
ků v médiích, případně specialistů na mediální komunika-
ci firem a institucí ve státním i soukromém sektoru. 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
● orientovat se v mediálních výstupech, správně je ana-

lyzovat a interpretovat v kontextu se společenskou, 
politickou a ekonomickou realitou;

● rozlišit mezi profesionální žurnalistikou odrážející reálnou 
hospodářsko-politickou skutečnost na jedné straně a ma-
nipulační techniky zájmových skupin na straně druhé;

● samostatně vytvářet mediální útvary, celky, formáty či 
programy pro různé typy médií (tisk, rozhlas, TV, inter-
net) z oblasti ekonomiky a národohospodářské politiky;

● vytvářet a realizovat komunikační strategie pro institu-
ce ve veřejném a soukromém sektoru.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
K přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním 
programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné 
podmínky:
a) absolvovat přijímací test z odborného přehledu;
b) dosáhnout vzdělání v bakalářském studijním programu.

Podmínka dle písmene a) se považuje za automaticky 
splněnou u uchazečů, kteří jsou absolventy bakalář-
ského programu NF VŠE v Praze a v minulosti nikdy 
nebyli studenty navazujícího magisterského progra-
mu NF VŠE, který nedokončili. První podmínku přijetí je 
možné splnit v termínech uvedených níže. Každý z ucha-
zečů bude o přesném čase a místě konání těchto testů 
zpraven dopisem s dostatečným předstihem. Druhou 
z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení 

příslušného vzdělání, který musejí odevzdat ve stanove-
ných termínech při přijímání a zápisu do studia. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Studenti v rámci studijních plánů studují předmě-
ty v anglickém jazyce. Znalost anglického jazyka 
na úrovni potřebné k jejich absolvování se tak pova-
žuje u studentů za samozřejmou.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním 
programu na NF VŠE je třeba podat elektronicky na adre-
se http://prihlasky.vse.cz. Po obdržení a zaregistrování 
přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronic-
kou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace 
o čísle účtu a variabilním symbolu, které použije pro plat-
bu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále 
jen „poplatek“). Uchazeč je považován za přihlášeného 
v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána pře-
depsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním 
symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší – například 
snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen 
mezi přihlášené.
Poplatek za přijímací řízení: 690 Kč

CHARAKTERISTIKA FAKULTY
NF VŠE připravuje vysokoškolsky vzdělané a odborně kva-
lifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém 
i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Nesnaží se vychovat 
jen úzce specializované odborníky, nýbrž poskytuje stu-
dentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomic-
kých, právních a dalších společenskovědních disciplín, tak 
aby jako ekonomové byli schopni pružně reagovat na po-
žadavky hospodářské praxe a pracovních trhů. Absolventi 
budou připraveni pro uplatnění jak v soukromém sektoru 
– v ekonomických sekcích firem, bank, pojišťoven a spoři-
telen – tak i ve veřejné a státní správě – na ministerstvech 
i regionálních úřadech. Příležitosti k uplatnění naleznou 
absolventi také ve sféře mezinárodních organizací, zejmé-
na těch, které jsou součástí struktur Evropské unie. Díky 
své odborné tradici Národohospodářská fakulta proto vy-
bavuje absolventy magisterského studia kvalitním vzdělá-
ním v širokém spektru předmětů ekonomických a spole-
čenských věd. Kromě toho fakulta nabízí široké možnosti 
studijních pobytů v zahraničí včetně magisterských studií 
s možnosti získání diplomu M. A. v zahraničí i bohatou na-
bídku stipendií, soutěží i stáží.

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA
Vysoká škola ekonomická v Praze

http://nf.vse.cz Studijní referentka: Klára Horová
Telefon: +420 224 095 540, e-mail: klara.horova@vse.cz

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
9. prosince 2018 (ke studiu od LS 2018/2019)
31. května 2019 (ke studiu od ZS 2019/2020)

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
17. ledna 2019 (ke studiu od LS 2019/2020)
6. června 2019 (ke studiu od ZS 2019/2020)

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

Ekonomie

230 2 roky

prezenční

Hospodářská politika prezenční

Moderní hospodářské dějiny prezenční

Regionalistika a veřejná správa prezenční

Ekonomická žurnalistika prezenční

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020



http://fm.vse.cz Studijní referentka: Alena Jirková
Telefon: +420 384 417 273, e-mail: jirkova@fm.vse.cz

CHARAKTERISTIKA FAKULTY 
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 
je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy 
ekonomické. Na fakultě je možno studovat jak 
formou denního studia, tak i kombinovanou 
formou (tito studenti absolvují v průběhu 
semestru zpravidla čtyři dvoudenní soustředění 
a jinak se připravují na vykonání zkoušek 
samostudiem z doporučených studijních zdrojů; 
toho lze využít například i tak, že v závěrečné 
fázi studia přechází student z formy prezenční 
na kombinovanou, při které již vykonává své 
povolání). Fakulta stále rozvíjí spolupráci 
s partnery z nejrůznějších oborů, s nimiž má 
společný zájem – umožnit studentům praxi při 
řešení dílčích problémů, podílet se na společných 
projektech, různými formami vzájemně přispívat 
k rozvíjení teoretických znalostí a praktických 
dovedností studentů. Jindřichův Hradec nabízí 
studentům inspirující prostředí v krásném 
jihočeském městě s bohatou možností kulturního 
i společenského vyžití.
Studenti si Fakultu managementu 
v Jindřichově Hradci volí zejména pro 
spojení silné a prestižní značky Vysoké školy 
ekonomické s rodinnou atmosférou malé 
fakulty, která umožňuje osobní přístup 
k individualitě studenta. 

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU
MANAGEMENT 
Studium v navazujícím magisterském studijním progra-
mu prohlubuje poznatky z oblasti managementu, ekono-
mie a příbuzných disciplín získané v bakalářském stupni 

studia a oproti bakalářskému stupni se vyznačuje vyšší 
mírou vědecko-výzkumného zaměření.

Studenti oboru se připravují pro pozice ve vrcholovém 
managementu organizací či v expertních poradenských 
službách v podnikatelském i neziskovém sektoru. Od ab-
solventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a pro-
středky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění vytyče-
ných cílů organizace včetně schopnosti tyto cíle stanovit. 

Klíčové kompetence, které jsou studiem rozvíjeny, se 
týkají nejdůležitějších oblastí, jejichž řízení tvoří obvyk-
le základní náplň práce manažera. Patří sem především 
schopnost řídit sebe, řídit vztahy, řídit organizace, řídit 
kontext a řídit změny. Při rozvíjení schopnosti sebeřízení 
je věnována zvýšená péče kultivaci postojů a návyků, kte-
ré vedou k potřebě celoživotního vzdělávání. 

Kromě těchto manažerských kompetencí jsou absolventi 
vybaveni znalostí a schopností aplikace ekonomických 
nástrojů potřebných k řízení organizace i k orientaci ve 
vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí. 
Absolventi Fakulty managementu VŠE se velmi dobře 
uplatňují na trhu práce v podnikatelském i nezisko-
vém sektoru.

PODMÍNKY PŘIJETÍ 
Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského 
studia je řádné ukončení studia v bakalářském studijním 
programu dle ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. a úspěš-
né složení písemné přijímací zkoušky, která se skládá ze 
dvou částí: teorie managementu a ekonomie. Přesnější 
popis požadavků naleznete výhradně na fakultní adrese  
https://www.fm.vse.cz/magisterske-studium/, kde jsou 
rovněž k dispozici kompletní testy z přijímacích řízení 
z minulých let, stejně jako okruhy otázek a doporučená 
literatura pro přípravu na přijímací zkoušky. 

Podmínky pro případné prominutí přijímací zkoušky sta-
novuje pro příslušný akademický rok děkan fakulty samo-
statnou vyhláškou.

Ověření podmínek přijetí
Dosažení bakalářského stupně vzdělání uchazeči proka-
zují odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského 

diplomu nebo jiného dokladu o udělení titulu Bc. Absol-
venti škol v zahraničí prokazují dosažené vzdělání dokla-
dem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání 
a kvalifikace v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí 
O přijetí do studia rozhoduje pořadí úspěšných ucha-
zečů sestavené na základě celkového bodového zisku 
z přijímací zkoušky; výsledky obou částí se přitom sčítají 
a nejsou stanoveny dílčí hranice. Podle takto sestaveného 
pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní 
kapacita fakulty a kvóty Vysoké školy ekonomické v Pra-
ze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 
zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří 
byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část 
uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí 
o nepřijetí z kapacitních důvodů.

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

Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou 
adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu, variabilní 
symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu 
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. 

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je 
na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka po-
platku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-
-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi 
přihlášené. O stavu zaplacení a přijetí přihlášky bude 
uchazeč informován na uvedenou elektronickou kontakt-
ní adresu (e-mail), případně se o něm může přesvědčit 
v aplikaci pro podávání přihlášek. 

Poplatek za přijímací řízení činí 690 Kč.

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

Management 250 2 roky prezenční a kombinovaná

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2019

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Řádný termín: 21. června 2019

Náhradní termín: 25. června 2019

PODROBNÉ INFORMACE 
https://www.fm.vse.cz/magisterske-studium

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
30. ledna a 30. března 2019

FAKULTA MANAGEMENTU
Vysoká škola ekonomická v Praze


