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1 Úvodem
Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu
s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním
znění) dle §§ 48-50 stanovuje podmínky přijetí ke studiu na Fakultě.podnikohospodářské
Vysoké školy ekonomické v Praze (dále fakulta).

2 Působnost
Níže uvedené postupy platí obecně pro přijímací řízení na Fakultě podnikohospodářské
Vysoké školy ekonomické v Praze pro všechny akreditované studijní obory a stupně studia, tj.
bakalářské, magisterské, doktorské.
Proměnné údaje týkající se konkrétních termínů konání přijímacích zkoušek, podoby
přihlášek, poplatků za přijímací řízení apod., budou uvedeny na webu fakulty.

3 Požadavky přijímacího řízení
3.1 Základní požadavky
Níže uvedené požadavky platí pro zájemce z ČR a SR. Cizinci, mimo SR, pokud mají zájem
studovat v českém jazyce,1 musí:
- podat přihlášku k ověření znalostí českého jazyka na fakultě a uhradit poplatek za ověření
znalostí,
- úspěšně absolvovat ověření znalosti českého jazyka v termínu, který určí fakulta a který se
zpravidla koná týden předcházející termínu přijímací zkoušky

Bakalářský stupeň – prezenční forma studia
Požadavek
zákona
Další podmínky
přijetí ke studiu

Obsah přijímací
zkoušky

1

dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
ukončené maturitou
- podání přihlášky ke studiu do konce února předcházejícího počátku
akademického roku, ve kterém student hodlá začít se studiem na
fakultě a zaplacení poplatku spojeného s přijímacím řízením
- absolvování přijímací zkoušky v termínu určeném fakultou a
dosažení stanoveného počtu bodů pro přijetí ze všech součástí
přijímací zkoušky
 studijní obor „Podniková ekonomika a management“
- zkouška ze světového jazyka
- zkouška z matematiky
 studijní obor „Arts Management“
- zkouška z anglického jazyka
- všeobecný přehled se zaměřením na kulturu a umění, logické myšlení

Neplatí pro studijní obor International Management (vyučovaný v anglickém jazyku) a doktorské
studium vyučované v cizím jazyku.
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Bakalářský stupeň – prezenční forma studia – výuka ve společných studijních
programech ve spolupráci se zahraniční universitou pro zahraniční studenty
Požadavek
zákona
Další podmínky
přijetí ke studiu

Obsah přijímací
zkoušky

dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
ukončené maturitou
- podání přihlášky ke studiu v určeném termínu
- absolvování přijímací zkoušky v termínu určeném dohodou fakulty
se zahraniční universitou a dosažení stanoveného počtu bodů pro
přijetí ze všech součástí přijímací zkoušky
 studijní obor „Podniková ekonomika a management“
- zkouška ze světového jazyka
- zkouška z matematiky
- motivační pohovor

Magisterský stupeň – prezenční forma studia – obory:
- podniková ekonomika a management
- Arts management
- dosažení bakalářského stupně vzdělání
Požadavek
zákona

-

Další podmínky
přijetí ke studiu

-

-

Obsah přijímací
zkoušky



-

2

zájemci musí podat přihlášku k přijímacímu řízení a zaplatit
poplatek za přijímací řízení
studenti bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské,
kteří absolvovali úspěšně zvolený studijní program bakalářského
studia (tj. ukončili studium maximálně ve lhůtě 3 + 1 rok a nežádali
o dodatečné kredity nad rámec rezervních kreditů), nemusí skládat
přijímací zkoušku do navazujícího magisterského stupně studia2
ostatní zájemci skládají přijímací zkoušky v termínu určeném
fakultou a pro přijetí je nutné dosažení stanoveného počtu bodů pro
přijetí ze všech součástí přijímací zkoušky
studijní obor „Podniková ekonomika a management“
zkouška z mikroekonomie a makroekonomie
zkouška z předmětů oborového bakalářského základu3
studijní obor „Arts Management“
zkouška ze základů ekonomiky organizací, managementu a
marketingu
zkouška se zaměřením na kulturu, umění (dějiny kultury a
uměleckých slohů, kulturní politika, kulturní legislativa, financování
kultury a umění)

Děkan fakulty v případech hodných zřetele (mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc, dlouhodobý
studijní pobyt v zahraničí, státní sportovní reprezentace apod.) může v případě překročení
stanovené lhůty pro bakalářské studium prominout přijímací zkoušky na navazující magisterské
studium.
3
Předměty oborového bakalářského základu tvoří: podniková ekonomika, marketing, management,
personalistika, logistika, psychologie a sociologie řízení
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Magisterský stupeň – distanční forma studia – obor:
- podniková ekonomika a management
Požadavek
zákona
Další podmínky
přijetí ke studiu

Obsah přijímací
zkoušky

dosažení bakalářského stupně vzdělání
podat přihlášku k přijímacímu řízení a zaplatit poplatek za přijímací
řízení
- složit přijímací zkoušky v termínu určeném fakultou, pro přijetí je
nutné dosažení stanoveného počtu bodů ze všech součástí přijímací
zkoušky
- zkouška z mikroekonomie a makroekonomie
- zkouška ze základů „Podnikového hospodářství“
-

Magisterský stupeň – kombinovaná forma studia – obor:
- Arts management
Požadavek
zákona
Další podmínky
přijetí ke studiu

Obsah přijímací
zkoušky

dosažení bakalářského stupně vzdělání
podat přihlášku k přijímacímu řízení a zaplatit poplatek za přijímací
řízení
- složit přijímací zkoušky v termínu určeném fakultou, pro přijetí je
nutné dosažení stanoveného počtu bodů ze všech součástí přijímací
zkoušky
- zkouška ze základů ekonomiky organizací, managementu a
marketingu
- zkouška se zaměřením na kulturu, umění (dějiny kultury a
uměleckých slohů, kulturní politika, kulturní legislativa, financování
kultury a umění)
-

Magisterský stupeň – prezenční forma studia – obor:
- International Management bez vazby na CEMS
Požadavek
zákona
Další podmínky
přijetí ke studiu

dosažení bakalářského stupně vzdělání
-

Obsah přijímací
zkoušky

podat přihlášku k přijímacímu řízení a zaplatit poplatek za přijímací
řízení
velmi dobrá znalost anglického jazyka
CV a motivační dopis zájemce o studium

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, který má dát informaci o
absolvované škole, kde byl získán titul Bc., posoudit znalost anglického
jazyka a předpoklady pro studium a potvrdit zájem o zamýšlené studium,
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Magisterský stupeň – prezenční forma studia – obor:
- International Management s vazbou na CEMS
Požadavek
zákona
Další podmínky
přijetí ke studiu

dosažení bakalářského stupně vzdělání
-

Obsah přijímací
zkoušky

podat přihlášku k přijímacímu řízení a zaplatit poplatek za přijímací
řízení
složit přijímací zkoušky v termínech určených fakultou, pro přijetí
je nutné co nejlepší splnění podmínek všech tří kol přijímacího
řízení

Přijímací řízení probíhá ve třech kolech:
První kolo
- výborná znalost anglického jazyka:
- prokázaná znalost druhého cizího jazyka
- strukturovaný životopis a motivační dopis v anglickém jazyce
- velmi dobré studijní výsledky za dosavadní studium
Minimální počet bodů pro postup do II. kola přijímacího řízení je 50
bodů. Do druhého kola přijímacího řízení zároveň postupuje max. 80
studentů s nejvyšším počtem získaných bodů v prvním kole.
Druhé kolo

Předpoklady pro práci manažera v mezinárodně orientované společnosti
posuzované na základě psychologických testů formou tzv. Assement
Centre (včetně osobního pohovoru s akademickým ředitelem programu
CEMS)
Třetí kolo

Řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu nejpozději
do 9.7..r. 2010, s dosažení minimálního počtu kreditů získaných během
studia ve vybraných předmětech, viz bod 3.2.

Doktorský stupeň – prezenční i kombinovaná forma studia – obory:
- podniková ekonomika a management
- ekonomie
Požadavek
zákona
Další podmínky
přijetí ke studiu

Obsah přijímací
zkoušky

dosažení magisterského stupně vzdělání
-

-

podat přihlášku k přijímacímu řízení a zaplatit poplatek za přijímací
řízení, spolu s přihláškou zaslat odbornou esej v rozsahu cca 10
stran s tématickým zaměřením, kterému by se chtěl doktorand
věnovat a její shrnutí na cca 5 stran v anglickém jazyce
úspěšné absolvování přijímacích zkoušek
absolvování ústní zkoušky ze dvou světových jazyků (v aktivní
formě z 1. jazyka, v pasivní formě z 2. jazyka), jedním z jazyků
musí být angličtina a z odborného předmětu (podle specializace –
podniková ekonomika nebo management, nebo marketing)
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Doktorský stupeň – kombinovaná forma studia (výuka ve světovém jazyku) –
obory:
- podniková ekonomika a management
- ekonomie
Požadavek
zákona
Další podmínky
přijetí ke studiu

Obsah přijímací
zkoušky

dosažení magisterského stupně vzdělání
podat přihlášku k přijímacímu řízení a zaplatit poplatek za přijímací
řízení, spolu s přihláškou zaslat odbornou esej v rozsahu cca 10
stran s tematickým zaměřením, kterému by se chtěl doktorand ve
světovém jazyce
- úspěšné absolvování přijímacích zkoušek
Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, který má dát informaci o
absolvované škole, kde bylo získáno magisterské vzdělání a posoudit
předpoklady pro studium a potvrdit zájem o zamýšlené studium
-

3.2 Konkretizace vybraných požadavků přijímacího řízení
Fakulta nevyžaduje:

potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu,
uvedení a potvrzení prospěchu ze střední školy.

-

Přijímací zkoušky:

-

-

-

pokud jsou určeny zkoušky (z matematiky, světového jazyka, všeobecné přehledu apod.),
probíhají formou testů a podmínkou nutnou (nikoliv postačující) je, že může být přijat
pouze ten uchazeč, který z každého testu dosáhne 50 % bodů,
obsah testů z matematiky a cizího jazyka odpovídá znalostem na úrovni střední školy,
test ze všeobecných základů kultury, umění a logického myšlení má prokázat zájem o
zvolený obor, testy z makro- a mikroekonomie a základů podnikové ekonomiky a
managementu jsou zpracovány na úrovni znalostí bakalářského stupně studia4,
zkouškou ze světového jazyka se míní zkouška z angličtiny, francouzštiny, němčiny
nebo španělštiny
pro přijímací řízení v oboru „International Management“ platí následující specifikace
požadavků pro první až třetí kolo:
o Do studijního programu jsou vybíráni pouze studenti, o kterých se dá předpokládát, že
ukončí studium s vynikajícími studijními výsledky. Proto se při přijímacím řízení
zohledňuje dosavadní průběh studia, motivace ke studiu, mimoškolní aktivity, zájem o
mezinárodní podnikatelské prostředí, dosavadní zkušenosti a výborná znalost dvou
cizích jazyků. Přijímací studium je tříkolové.
o Znalost anglického jazyka musí uchazeči o studium doložit výlučně na základě těchto
certifikátů:
- TOEFL 600/250/100,
- nebo IELTS 7.0,
- nebo CAE (Certificate in Advanced English) B.

4

Vzory testů jsou uvedeny na webu fakulty.
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o Certifikát o znalosti anglického jazyka nemusejí předkládat pouze uchazeči, kteří
absolvovali střední školu příp. bakalářské nebo dvouleté magisterské studium
kompletně v anglickém jazyce.
o Uchazeči rovněž musejí již během jejich předchozího studia absolvovat následující
předměty resp. jejich ekvivalenty s uvedeným doporučeným počtem kreditů:
- Management (3 ECTS) a Marketing (3 ECTS),
- Účetnictví (3 ECTS) a Právo (3 ECTS),
- Ekonomie (8 ECTS), Matematika (6 ECTS) a Statistika (6 ECTS).
o Do prvního kola studenti předkládají:
- strukturovaný životopis v anglickém jazyce,
- motivační dopis v anglickém jazyce,
- jazykové certifikáty z anglického jazyka (viz poznámka výše),
- doklad o znalosti dalšího světového jazyka,
- záznam o dosavadních studijních výsledcích (neplatí pro studenty VŠE v Praze),
- bakalářský diplom, je-li již k dispozici,
- případně další podpůrné relevantní materiály.
o Studenti musejí v přihlášce přesvědčivě dosvědčit, že splňují požadavky na uchazeče
stanovené výše.
o Hodnocení v prvním kole se zaměřuje na následující dvě oblasti:
- životopis a motivační dopis: 0 – 50 bodů
- relevantní zkušenost ze zahraničí (20 bodů),
- pracovní zkušenosti či jiné relevantní mimoškolní aktivity (15 bodů),
- motivace ke studiu (15 bodů);
- studijní výsledky v bakalářském studiu: 0 – 50 bodů
- studijní výsledky v předchozím studiu (25 bodů),
- ocenění či zásluhy během studia či v rámci jiných relevantních aktivit (25 bodů).
o Maximální počet bodů z prvního kola je 100. Do druhé kola mohou postoupit pouze
uchazeči, kteří získali 50 a více bodů. Do druhého kola bude postupovat maximálně 80
uchazečů.
o Ve druhém kole jsou hodnoceny předpoklady pro práci manažera v mezinárodně
orientované společnosti na základě psychodiagnostických testů formou tzv. Assesment
Centre (včetně pohovoru s akademickým ředitelem programu CEMS). Uchazeči jsou
hodnoceni na základě série individuálních a týmových prezentací, osobnostních
dotazníků a jazykových testů. Pozornost se zaměřuje na vnitřní motivaci, ochotu
přijímat rizika, toleranci ke stresu, odpovědnost, flexibilitu, sebedůvěru, asertivitu a
komunikační dovednosti.
o Třetím kolem přijímacího řízení se rozumí řádné ukončení studia v bakalářském
studijním programu.
o Ke studiu bude přijato maximálně 50 zájemců, kteří nejlépe splní výše uvedené
podmínky přijímacího řízení.
Způsob ověření zákonných podmínek pro přijetí

-

dosažení požadovaného stupně vzdělání je ověřeno bezprostředně před vykonáním
přijímací zkoušky a uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního
vysvědčení, bakalářského či magisterského diplomu,
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cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice (nebo ve Slovenské
republice), jej současně (tj. v den přijímací zkoušky) prokazují odevzdáním úředně
ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb.

Rozhodnutí o přijetí

-

-

4

o přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu
bodů z předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet
uchazečů, jaký umožní finanční politika státu a kapacity fakulty a Vysoké školy
ekonomické v Praze.
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 uvolněné místo přijata část
uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto
případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a
podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice je nová, vstupuje v platnost 25. září 2009 a upravuje přijímací řízení pro r.
2010/2011 a následující. Platí do odvolání

5

Přílohy

bez příloh

