FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
http://fmv.vse.cz
Kontakt
Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

B. Holečková, tel./fax: 224 095 241, e-mail: holb01@vse.cz

Den otevřených dveří: 20. ledna 2018 (sobota)
Bakalářský studijní obor v kombinované formě studia otevíraný v akademickém roce 2018/2019
Předpokládaný počet
Standardní
Název studijního programu
Název oboru
uchazečů přijímaných
délka studia
ke studiu
Mezinárodní ekonomické vztahy
Manažer obchodu
3 roky
60

Forma studia
kombinovaná

***
Charakteristika oboru a možnosti uplatnění absolventů
Bakalářský studijní obor Manažer obchodu připravuje pro řídící pozice na úrovni středního managementu obchodních organizací.
Absolventi jsou schopni používat nástroje všech podnikohospodářských disciplin – marketingu, výzkumu trhu, komerčních
komunikací, účetnictví, podnikových financí a podnikových informačních systémů. Získají potřebné právní znalosti v oblasti
obchodního a pracovního práva a dobře se orientují v evropském podnikatelském prostředí. Ovládají manažerskou informatiku na
úrovni evropských standardů a mají jazykovou kompetenci v jednom světovém jazyce (angličtina). Absolventi mají specializované
znalosti z oblasti retailingu v oblasti řízení obchodního provozu, tvorby obchodní sítě, řízení sortimentu, spolupráce s obchodními
partnery a vedení spolupracovníků.
Podmínky přijetí
Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dalšími
podmínkami přijetí jsou:
minimálně pětiletá praxe (obor proto není určen pro čerstvé maturanty)
vykonání přijímací zkoušky, skládající se z testu ze všeobecných znalostí a z testu z anglického jazyka.
Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení
Vykonání přijímací zkoušky ze všeobecných znalostí a z anglického jazyka má formu dvou oddělených testů vyplňovaných na
počítači. Z každého testu lze dosáhnout max. 1000 bodů.
Způsob ověření podmínek přijetí
Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou 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.
Podmínka pětileté praxe je ověřována bezprostředně před vykonáním přijímací zkoušky; uchazeči ji prokazují odevzdáním
relevantních dokumentů (např. výpisem ČSSZ nebo zápočtovým listem). Nejzazší termín pro doložení splnění výše uvedených
podmínek je termín zápisu do studia.
Podmínka vykonání přijímací zkoušky (skládající se z testu ze všeobecných znalostí a z testu z anglického jazyka) je ověřena
vyhodnocením uvedených testů.
Rozhodnutí o přijetí
O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů z obou 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 (§ 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 650,– 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. Pokud se uchazeč hlásí na obor Manažer
obchodu, může v přihlášce uvést pouze tento obor (tj. není možná kombinace s jakýmkoliv jiným oborem studia).

Termín odevzdání přihlášky:

30. dubna 2018

Termín přijímací zkoušky:

13. června 20181

Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.
Termín zápisu přijatých uchazečů do studia:

červen 2018 (termín bude upřesněn)
***

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.

