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Předpokládaný počet
Standardní
Název studijního programu
Název oboru
uchazečů přijímaných
délka studia
ke studiu
Mezinárodní ekonomické vztahy
Cestovní ruch a regionální rozvoj
3 roky
100

Forma studia
prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní obchod

3 roky

400

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní studia – diplomacie

3 roky

120

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Podnikání a právo

3 roky

100

prezenční

***
Charakteristika oborů a možnosti uplatnění absolventů
Cestovní ruch a regionální rozvoj
Bakalářský studijní obor poskytuje znalosti potřebné k řízení cestovního ruchu na podnikové i regionální úrovni. Značný důraz je kladen na rozvoj území, ochranu životního prostředí, analýzu území z pohledu přírodních, kulturně-historických a ekonomických předpokladů rozvoje cestovního ruchu. Do studia jsou zařazeny obecné ekonomické předměty a po nich následuje oborová profilace spočívající ve výuce předmětů v blocích: cestovní ruch, řízení podniků cestovního ruchu, regionální rozvoj. Po ukončení bakalářského
studia naleznou absolventi uplatnění jak v podnicích cestovního ruchu, tak na krajských úřadech, odděleních regionálního rozvoje
nebo mohou pokračovat v navazujícím magisterském oboru Cestovní ruch.
Mezinárodní obchod
Bakalářský studijní obor poskytuje teoretické i praktické znalosti z oboru mezinárodní obchod. Cílem studia je připravit ekonomicky
vzdělané manažery s kvalitními jazykovými znalostmi pro oblast mezinárodního podnikání. Do studia jsou zařazeny obecné ekonomické předměty a po nich následuje oborová profilace zaměřená na problematiku světové ekonomiky, obchodního podnikání a mezinárodního obchodu. Student musí získat aktivní znalost minimálně dvou světových jazyků. Absolventi se uplatňují zejména ve velkých mezinárodních firmách, v českých exportně orientovaných podnicích a ve státních institucích, které se zaměřují na podporu exportu a rozšiřování hospodářské spolupráce se zahraničím. Absolventi mohou prohloubit své vědomosti v rámci navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní obchod.
Mezinárodní studia – diplomacie
Bakalářský studijní obor připravuje odborníky pro oblast mezinárodních vztahů a zahraniční služby. Je koncipován multidisciplinárně,
aby studenti získali komplexní znalosti o soudobé mezinárodní praxi. Ve výuce je kladen důraz na vzájemnou provázanost znalostí
z ekonomické, politické, mezinárodněprávní, bezpečnostní, kulturní a dalších oblastí na teoretické a zejména aplikované úrovni. Absolventi studia se mohou v praxi uplatnit jako pracovníci aparátu v zahraniční službě, asistenti mezinárodních útvarů v oblasti státní
správy na celostátní či regionální úrovni, jako pracovníci středního managementu v evropských a mezinárodních politických a ekonomických institucích a organizacích, dále jako manažeři mezinárodních projektů v nevládních organizacích, v agenturách sítě OSN,
v dalších mezinárodních vládních a nevládních institucích a jako pracovníci v masmédiích. Zároveň jsou absolventi připraveni nejen
pro praxi, ale i pro další studium na magisterském stupni.
Podnikání a právo
Bakalářský studijní obor poskytuje posluchačům vyvážené znalosti z ekonomických a právních disciplín, které se týkají podnikatelských aktivit. Absolvent oboru získá hlubší odborné znalosti z hospodářského a obchodního práva, zejména v oblasti obchodních společností a obchodních smluv, z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, a to včetně srovnání tuzemské právní úpravy
s úpravou mezinárodní a evropskou. Absolventi by měli najít uplatnění jako ekonomičtí poradci, řídící pracovníci v tuzemských společnostech včetně společností s mezinárodní účastí a ve státní správě. Studijní obor vytváří předpoklady i pro studium navazujícího
magisterského oboru Podnikání a právo.
***
Podmínky přijetí
Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného
vzdělání. Dále je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu vykonání přijímací zkoušky skládající se z testu
z matematiky, z testu z jednoho cizího jazyka a z testu z druhého cizího jazyka. Přijat může být pouze ten uchazeč, který splní
bodovou hranici vyhlášenou děkanem pro celkový součet a z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů (hranice může být dodatečně
snížena rozhodnutím děkana až na 40 % bodů).
Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu vyučovaného v českém jazyce je prokázání schopnosti porozumět
psanému a mluvenému projevu v českém jazyce, a to úspěšným složením maturitní zkoušky z českého resp. slovenského jazyka.
Pokud v rámci svého studia na střední škole uchazeč neskládal maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, lze ji nahradit
úspěšným složením vstupního testu z českého jazyka, který organizuje katedra anglického jazyka VŠE. Úspěšné absolvování
vstupního testu znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Na zkoušku se uchazeč musí samostatně přihlásit a na základě této
přihlášky obdrží pozvánku k testu na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Test je placený (platba není součástí
poplatku za přijímací řízení). Bližší informace k testu a způsobu přihlášení je možné nalézt na webové adrese http://kaj.vse.cz/.
Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení
Vykonání přijímací zkoušky z matematiky a dvou cizích jazyků má formu tří testů vyplňovaných na počítači. Z každého testu lze
dosáhnout max. 1000 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni gymnázia. Kritériem vyhodnocení je správnost
odpovědí. Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeči si volí dva cizí jazyky, kterými mohou být angličtina
(britská), francouzština, italština, němčina, ruština či španělština, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk
státu, jehož jsou státními příslušníky; ve výjimečných případech může děkan povolit výjimku.

Způsob ověření podmínek přijetí
Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání je ověřováno bezprostředně před vykonáním přijímací
zkoušky a nejpozději v den zápisu do studia. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení
a protokolu o výsledcích státních maturit. Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve
středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle
Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky,
prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo
platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, kterým je ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 12/2005 Sb. o podmínkách
uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami (nostrifikace) nebo dokladem o udělení Evropského
bakalaureátu nebo zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích
mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu.
Schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce se prokazuje doložením maturitního vysvědčení z českého
resp. slovenského jazyka. Výsledky vstupního testu, který organizuje katedra anglického jazyka VŠE, jsou předány prostřednictvím
elektronického informačního systému před konáním přijímací zkoušky.
Nejzazší termín pro doložení splnění výše uvedených podmínek je termín zápisu do studia uvedený níže. Na základě písemné žádosti
doručené nejpozději v den zápisu může děkan stanovit individuální termín zápisu těm uchazečům, kteří skládají maturitní zkoušku
v září a těm uchazečům, kteří čekají na vyřízení nostrifikace. Individuální termín zápisu se může konat nejpozději 22. září 2017.
Podmínka vykonání přijímací zkoušky (skládající se z testu z matematiky, z testu z jednoho cizího jazyka a z testu z druhého cizího
jazyka) je ověřena vyhodnocením uvedených testů. Za splněnou je považována v případě, že uchazeč splnil bodovou hranici
vyhlášenou děkanem pro celkový součet a z každého z testů dosáhl min. 50 % bodů (hranice může být dodatečně snížena
rozhodnutím děkana až na 40 % bodů).
Rozhodnutí o přijetí
O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí a dosáhli ze všech testů min. 50 % bodů, sestavené podle součtu
bodů ze všech předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký překročí bodovou hranici
pro celkový součet stanovenou děkanem v závislosti na finanční politice státu vůči resortu vysokých škol a kapacitě fakulty a Vysoké
školy ekonomické v Praze. V případě, že takto přijatý počet uchazečů nebude dostačovat k naplnění oborů, může děkan dodatečně
snížit počet bodů, který je nutný dosáhnout z každého testu, a to až na 40 % bodů. Bodová hranice pro celkový součet stanovená
děkanem se tímto ale nesnižuje a přijat bude jen ten uchazeč, který splní stanovenou bodovou hranici pro celkový součet a
z každého testu dosáhne určený počet bodů (min. 40 % bodů). 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. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění
podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.
***
Přihláška ke studiu
Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz
Přidělené uživatelské jméno a zvolené heslo je nezbytné pečlivě uschovat – slouží ke komunikaci s fakultou do doby případného
zápisu ke studiu.
Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije
pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením; poplatek ve výši 640,– Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.
Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je přihláška řádně vyplněna a kdy je na vyhrazený účet školy připsána
předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší – například když si banka
strhne manipulační poplatek (protože plátce nezajistil, aby manipulační poplatky šly k tíži plátce) – nebude uchazeč zařazen mezi
přihlášené. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.
Formální náležitosti přihlášky
Na fakultu lze podat pouze jednu přihlášku k bakalářskému studiu v českém jazyce. V této přihlášce lze uvést maximálně tři obory.
Pořadí oborů je závazné a nelze je dodatečně upravovat. Na každý z oborů budou nejprve přijati ti uchazeči, kteří jej v přihlášce
uvedli na prvním místě. Pokud nebude naplněna kapacita oboru uchazeči, kteří tento obor uvedli v přihlášce na prvním místě, budou
dále na tento obor přijati uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na místě druhém. Pokud nebude naplněna kapacita oboru uchazeči,
kteří tento obor v přihlášce uvedli na prvním, nebo druhém místě, budou dále na tento obor přijati uchazeči, kteří jej v přihlášce
uvedli na místě třetím. Uvedení druhého, resp. třetího oboru v přihlášce není povinné.
Termín odevzdání přihlášky:

30. dubna 2017

Termín vstupního testu z českého jazyka:

5. června 2017

Termín přijímací zkoušky:

12. - 14. června 20171 a 22. srpna 20172

Termín zápisu přijatých uchazečů do studia:

4. července 2017
***

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE WEBOVOU STRÁNKU FAKULTY
http://fmv.vse.cz
***
TĚŠÍME SE NA SHLEDÁNÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
NA FAKULTU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., v. r.
děkan
1

Na termín jsou uchazeči zařazováni fakultou; termín si nelze volit, ani jej nelze měnit. Pozvánka je zasílána elektronicky.

2

Termín je určen výhradně pro uchazeče - občany států EU, kteří skládali maturitní zkoušku v zahraničí a nemohli se účastnit červnového termínu, a to
na základě písemné žádosti. Tuto žádost je nutno zaslat fakultě v termínu pro odevzdání přihlášky. O povolení zařazení na termín rozhoduje fakulta.

