Směrnice děkana o přijímacím řízení
na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze
SD – F3 – 4/2010

Strana
1z7

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

2. Působnost

Níže uvedené postupy platí obecně od data vydání pro přijímací řízení na Fakultě
podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze ve všech akreditovaných studijních oborech
a stupňů studia, tj. bakalářských, magisterských a doktorských.
Proměnné údaje týkající se konkrétních termínů konání přijímacích zkoušek, podoby přihlášek,
poplatků za přijímací řízení, školného v případě výuky v cizím jazyce apod. budou uvedeny na webu
fakulty.

3. Vymezení pojmů
Bakalářské studiu – jde o prv í stupeň vysokoškolského studia, které je urče o úspěš ý
středoškolský a solve tů .
Navazují í agisterské studiu - představuje druhý stupeň vysokoškolského studia, které je urče o
úspěš ý a solve tů
akalářského studia.
Doktorské studiu – ejvyšší, třetí stupeň vysokoškolského studia, které je urče o úspěš ý
agisterského studia.

a solve tů

Preze č í for a studia – jde o sta dard í ko takt í výuku za ezpečova ou v prostorá h školy, výuka
pro íhá v podo ě před ášek, viče í či se i ářů každý týde po do u elého se estru. Sa ozřej ě se
předpokládá sa ostat á studij í příprava stude ta.
Ko i ova á for a studia - ko takt í výuka v této for ě výuky je a polovič í oproti preze č í, je
soustředě a zpravidla do dvoude í h soustředě í, která o vykle pro íhají ve čtr á tide í h ykle h.
Nižší rozsah ko takt í výuky po hopitel ě předpokládá vyšší ároky a sa ostudiu .
Dista č í for a studia - jde o for u studia, která klade z ač é ároky a sa ostat ou přípravu,
stude ti se ěhe se estru účast í pouze tří soustředě í, jeji hž s ysle je ko kretizovat požadavky
pro a solvová í přísluš ý h před ětů, o jas it pro lé ové pasáže da ého před ětu a reagovat na
dotazy stude tů týkají í se ejas ostí studova é té atiky.
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4. Všeobecné požadavky přijímacího řízení pro všechny obory studia
Pro všechny stupně a formy studia lze požadavky pro přijetí na Fakultu rozdělit do tří oblastí:
-

splnění požadavku na ukončení a prokázání příslušného vzdělání,
podání přihlášky ke studiu a zaplacení administrativního poplatku týkajícího se přijímacího
řízení,
úspěšné splnění přijímací zkoušky.

. Požadavky a uko če í a prokázá í přísluš ého vzdělá í

Zákonným požadavkem pro přijetí do bakalářského stupně studia je dosažení úplného středního
nebo úplného středního odborného vzdělání ukončené maturitou.

Zákonným požadavkem pro přijetí do magisterského stupně studia je ukončené bakalářské
studium.

Zákonným požadavkem pro přijetí do doktorského stupně studia je ukončené magisterské
studium.
Pro cizí státní příslušníky vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní
zkoušku z českého jazyka , kteří se ucházejí o bakalářské studium na Fakultě v česky vyučovaných
oborech, je podmínkou přijetí úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince,
který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.

Dosažení příslušného požadovaného vzdělání je ověřeno bezprostředně před vykonáním přijímací
zkoušky. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie o požadovaném absolvovaném
vzdělání pro příslušný stupeň studia, jak je uvedeno výše. Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání
nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, a hodlají studovat na Fakultě v České
republice, jej prokazují kromě odevzdání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení i
odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č.
/
Sb. Bez
Nostrifikační doložky nemohou skládat přijímací zkoušku.
. Přihláška ke studiu

Fakulta v rámci přihlášení ke studiu nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče
ke studiu, ani uvedení a potvrzení prospěchu ze střední školy.
. . Požadavky a přijí a í zkoušku

Bližší požadavky na přijímací zkoušku jsou uvedeny v následujícím textu, viz bod nebo 6 této
směrnice a liší se podle stupně studia a jazyka, ve kterém hodlá student příslušný studijní obor
studovat.
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říze í a studiu

Pro studenty přijaté ke studiu na Fakultě ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce je
studium zásadně bezplatné kromě administrativních poplatků, poplatků za delší dobu studia, než je
standardní . Studium, které probíhá plně v cizím jazyce, může být zpoplatněno, tzn., že v tomto
případě je vybíráno školné. Výše školného bude uvedena na webu fakulty.
Na Fakultu je možné podat přihlášky na všechny obory, ať už bakalářského či navazujícího
magisterského studia ale není možné si volit alternativní obor z důvodu rozdílných přijímacích
zkoušek , studovat však lze pouze jeden obor. Pro všechny obory platí podmínka, že uchazeči musejí
podat přihlášku ke studiu a zaplatit s tím spojený administrativní poplatek.

O přijetí do studia 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 vůči resortu vysokých škol a kapacity Fakulty a Vysoké školy
ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia §
zákona č.
/
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.

)nformace o bodové hranici pro přijetí do příslušného stupně a oboru studia jsou operativně
zveřejněny po ukončení přijímací zkoušky. Následně jsou výsledky přijímací zkoušky písemně
zaslány každému uchazeči o studium.

5. Požadavky přijímacího řízení oborů vyučovaných v českém jazyce
5.1 Bakalářský stupeň studia
Pro obor Podniková ekonomika a management přijímací zkouška zahrnuje:
test ze světového jazyka,
test z matematiky.

Pro obor Arts management přijímací zkouška zahrnuje:
test z anglického jazyka,
test ze všeobecného přehledu.

Rámcovým obsahem testu z matematiky a z jazyků je látka na úrovni maturity státního gymnázia.
Test ze všeobecného přehledu je zaměřen na kulturu, umění a logické uvažování. Testem ze
světového jazyka se míní test z britské angličtiny, francouzštiny, němčiny či španělštiny.

Test z matematiky a všeobecného přehledu lze vypracovávat max. 60 minut a test z jazyka max. 45
min. Z každého testu lze dosáhnout max.
bodů. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.
Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 0 bodů. Ukázky
minulých testů jsou k dispozici na webu Fakulty.
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Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání je ověřeno bezprostředně
před vykonáním přijímací zkoušky. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie
maturitního vysvědčení. Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice nebo ve
Slovenské republice, a hodlají studovat v České republice na Fakultě, jej prokazují kromě odevzdání
úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení i odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační
doložky podle vyhlášky č. /
Sb. Bez Nostrifikační doložky nemohou skládat přijímací zkoušku.
5. Navazující magisterský stupeň studia

Studenti bakalářského stupně studia Fakulty, kteří úspěšně absolvovali zvolený studijní obor
bakalářského studia ve lhůtě maximálně šesti semestrů a nežádali o dodatečné kredity nad rámec
rezervních kreditů, nemusejí skládat přijímací zkoušku do navazujícího magisterského stupně
stejného oboru a stejné formy studia.
Ostatní uchazeči o studium na Fakultě musejí absolvovat přijímací zkoušku v termínu určeném
Fakultou a dosáhnout stanoveného počtu bodů pro přijetí ze všech součástí přijímací zkoušky.
Pro obor Podniková ekonomika a management přijímací zkouška zahrnuje:
test z ekonomie,
test z odborného předmětu.

Pro obor Arts management přijímací zkouška zahrnuje:
test z ekonomických disciplín,
test z odborného předmětu.

Každý test je hodnocen
dosáhl min. 0 bodů.

až

body. Zkoušku složil pouze ten uchazeč, který z každého z testů

Všechny testy vycházejí ze znalostí požadovaných v bakalářském základu studia daného oboru na
Fakultě. Testy pro obor Podniková ekonomika a management z předmětů M)
Mikroekonomie ),
3MI103 Makroekonomie I, dále pak z předmětů PE
Podniková ekonomika, MG
Marketing , MA
Management, PA
Personální řízení , LG
Logistika a PS
Psychologie a sociologie řízení. Testy pro obor Arts Management jsou plně postaveny na znalostech
požadovaných pro úspěšné složení bakalářské zkoušky z oboru Arts Management.
5.3 Doktorský stupeň studia

Požadavky jsou společné pro obory:

-

Podniková ekonomika a management a
Ekonomie.

Spolu s přihláškou uchazeči zasílají na Fakultu

odbornou esej v rozsahu cca 10 stran s tematickým zaměřením, kterému by se chtěl uchazeč
věnovat a její shrnutí na cca 5 stran v anglickém jazyce;
stručný odborný životopis,
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doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání notářsky ověřená kopie
diplomu a závěrečného vysvědčení, u studujících ze zahraničí notářsky ověřená kopie
nostrifikace diplomu),
soupis publikovaných i nepublikovaných prací.

Úspěšné absolvování přijímací zkoušky spočívá v:
-

-

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;
absolvování ústí zkoušky z odborného předmětu u oboru podniková ekonomika a management
– podle specializace z podnikové ekonomiky, nebo managementu či marketingu; u oboru
ekonomie z mikro- a makroekonomie).

6. Požadavky přijímacího řízení oborů vyučovaných ve světovém jazyce
6. Bakalářský stupeň studia – o or Pod iková eko o ika a

a age e t

Fakulta na svém webu upřesní, zda pro příslušný akademický rok v souladu se získanou akreditací
studijního oboru vyučovaného v cizím jazyce otevře studium a upřesní místo výuky společný
studijní program realizovaný v zahraničí ve spolupráci s partnerskou univerzitou nebo v ČR
v prostorách Fakulty a cizí jazyk, ve kterém bude probíhat výuka ruský, anglický . Zároveň upřesní
termín a kontaktní údaje pro podání přihlášky ke studiu.
Přijímací zkouška bude mít tři součásti:
-

písemná zkouška z matematiky,
písemná zkouška ze světového jazyka, jímž nemůže být jazyk, ve kterém bude probíhat
výuka,
motivační pohovor.

Přijati ke studiu budou ti uchazeči, kteří nejlépe splní požadavky přijímací zkoušky do stanoveného
počtu přijímaných studentů.
6.2 Přijímací řízení do navazujícího studijního oboru International Management
Přijímací řízení do oboru )nternational Management je tříkolové.
-

v prvním kole přijímacího řízení musejí uchazeči doložit:
Absolvování následujících předmětů resp. jejich ekvivalentů s uvedeným doporučeným
počtem kreditů:
o Management (3 ECTS) a Marketing (3 ECTS),
o Účetnictví ECTS a Právo ECTS ,
o Ekonomie (8 ECTS), Matematika (6 ECTS) a Statistika (6 ECTS).
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Znalost anglického jazyka výlučně na základě těchto certifikátů:
o TOEFL 600/250/100,
o nebo IELTS 7.0,
o nebo CAE (Certificate in Advanced English) B.
Dále pak uchazeči předkládají:

strukturovaný životopis v anglickém jazyce,
motivační dopis v anglickém jazyce,
jazykové certifikáty z anglického jazyka viz výše ,
doklad o znalosti dalšího světového jazyka,
záznam o dosavadních studijních výsledcích,
bakalářský diplom, je-li již k dispozici,
případně další podpůrné relevantní materiály.

Výběrová komise se bude při hodnocení v prvním kole zaměřovat zejména na následující oblasti:
relevantní zkušenosti ze zahraničí
bodů ,
pracovní zkušenosti či jiné relevantní mimoškolní aktivity
bodů ,
motivace ke studiu
bodů ,
studijní výsledky v předchozím studiu
bodů ,
ocenění či zásluhy během studia či v rámci jiných relevantních aktivit

-

-

bodů .

Maximální počet bodů z prvního kola je
. Do druhého kola mohou postoupit pouze uchazeči,
kteří získali
a více bodů. Do druhého kola bude postupovat maximálně
uchazečů.

ve druhém kole přijímacího řízení jsou hodnoceny předpoklady pro práci manažera
v mezinárodně orientované společnosti na základě psychodiagnostických testů formou tzv.
Assessment Centre včetně pohovoru s akademickým ředitelem programu CEMS . Z tohoto
důvodu je nutná osobní účast uchazečů o studium. 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. Do třetího kola postupuje maximálně
studentů.
třetím kolem přijímacího řízení se rozumí řádné ukončení studia ve stanoveném termínu
uvedeném na webu Fakulty v bakalářském studijním programu.
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Doktorský stupeň studia

Požadavky jsou společné pro obory:

- Podniková ekonomika a management a
- Ekonomie.
Spolu s přihláškou uchazeči zasílají na Fakultu odbornou esej v anglickém jazyce v rozsahu cca 10
stran s tematickým zaměřením, kterému by se chtěl uchazeč věnovat.
Přijímací zkouška probíhá formou motivačního pohovoru, který má dát informaci o absolvované
škole, kde uchazeč získal magisterské vzdělání a posoudit předpoklady pro studium a potvrdit zájem
o zamýšlené studium.

7. Závěrečná ustanovení
Tato směrnice je nová, vstupuje v platnost 31. října
a upravuje přijímací řízení pro akademický
rok 2011/2012. Zároveň se s ní ruší předchozí směrnice SD – F3 - 2/09.

8. Přílohy
bez příloh

prof. )ng. Jaromír Veber, CSc.
děkan Fakulty podnikohospodářské

