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CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Ekonomie
Studium programu Ekonomie je správnou volbou pro
všechny, kteří chtějí porozumět světu ekonomie a financí
a mají zájem pochopit chování subjektů na mikroekonomické i makroekonomické úrovni. Získané teoretické i praktické
dovednosti jsou komparativní výhodou absolventů při jejich
uplatnění v praxi na strategických manažerských pozicích,
ve funkcích finančních analytiků a ekonomických poradců
v pestré paletě institucí soukromého a veřejného sektoru
jak v České republice, tak i v zahraničí.
Absolventi budou mimo jiné schopni:
● orientovat se v informacích ekonomického a finančního
charakteru díky znalostem a dovednostem z různých programů (matematika, statistika, účetnictví, finance, ekonomie, podnikání, právo, historie a filosofie);
● z konkrétních dat samostatně vytvořit jednoduchý ekonomický model a použít jej k zodpovězení výzkumné otázky;
● ekonomickou logikou racionálního chování interpretovat
jednání ekonomických subjektů na mikroekonomické
a makroekonomické úrovni;
● strategicky řídit ekonomiku malých a středních podniků.
Economics
Economics je tříletý placený bakalářský program kompletně vyučovaný v anglickém jazyce a je obsahově téměř
identický s programem Ekonomie. Podmínky přijímacího
řízení jsou odlišné od ostatních programů a lze je nalézt na
http://econ.vse.cz.
Národní hospodářství
Studiem programu Národní hospodářství se naučíte analyzovat dopady různých typů hospodářských politik na mikroekonomické a makroekonomické subjekty, porozumíte
fungování ekonomiky, chování institucí v širších hospodářsko-politických souvislostech a osvojíte si schopnost kritického zhodnocení získaných informací. Základní charakteristikou, která spojuje absolventy tohoto programu, je vědomí,
že svobodné trhy fungují nejefektivněji, a že svoboda jednotlivce a individuální odpovědnost jsou pro efektivitu volné
tržní soutěže zcela zásadní. V praxi absolventi nacházejí své
uplatnění na vyšších pozicích v ekonomických, obchodních
a finančních sekcích tuzemských i zahraničních firem, či realizují svou kariéru v klíčových funkcích ve státní správě.
Absolventi budou mimo jiné schopni:
● orientovat se v informacích ekonomického a finančního
charakteru díky znalostem a dovednostem z různých oblastí (hospodářská politika, matematika, statistika, účetnictví, finance, bankovnictví, ekonomie, podnikání, právo,
hospodářských dějin a filosofie);
● analyzovat dopady různých typů hospodářských politik na
mikroekonomické i makroekonomické subjekty a kriticky
posoudit jejich souvislosti s mimoekonomickými fenomény;
● shrnout historii a principy evropské integrace a popsat
a posoudit její dopady na hospodářské politiky jednotlivých zemí či hospodářských oblastí;
● podrobně zhodnotit, jakým způsobem se struktura jednotlivých odvětví (a jejich změna) odráží v ekonomické
efektivnosti;
● řídit finanční instituce a ekonomiku malých, středních i velkých firem.
Veřejná správa a regionální rozvoj
Studium programu Veřejná správa a regionální rozvoj se
soustřeďuje na sociálně ekonomický rozvoj menších územních celků (regionů). Úspěšný vývoj soukromého a veřejného sektoru v daném regionu je vzájemně propojen a má na

něj vliv celá řada skutečností. Struktura předmětů je proto
koncipována takovým způsobem, aby umožnila studentům
samostatně přemýšlet o ekonomických, sociálních, kulturních a správních souvislostech podstatných pro rozvoj území a závěry využívat ve své budoucí profesionální manažerské činnosti. Absolventi programu se stávají vyhledávanými
odborníky v soukromé i veřejné sféře.
Absolventi budou mimo jiné schopni:
● orientovat se v informacích ekonomického a finančního
charakteru díky znalostem a dovednostem z různých programů (matematika, statistika, účetnictví, finance, ekonomie, podnikání, právo, historie a filosofie);
● shrnout zásady hospodaření s majetkem a tvorby rozpočtů jednotlivých stupňů veřejné správy a posuzovat jejich
dopady na regionální rozvoj;
● řídit nižší a střední útvary institucí veřejné správy.
Navazující magisterské programy na NF VŠE
Ekonomie, Hospodářská politika, Moderní hospodářské dějiny, Regionalistika a veřejná správa, Economics and Public
Policy

PODMÍNKY PŘIJETÍ*

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Národohospodářské fakultě (NF VŠE) je třeba splnit následující
nutné podmínky:
a) absolvovat v období od 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022 písemný
test obecných studijních předpokladů (test OSP) u společnosti www.scio.cz, s.r.o. (Scio), uznávány jsou výsledky
testů za poslední dva roky;
b) dosáhnout úplného středního nebo úplného středního
odborného vzdělání.
První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splněnou
absolvováním testu v případě, že uchazeči udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném
případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč
doručí NF VŠE originál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. Test OSP je možné absolvovat vícekrát,
uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se
k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí
každého uchazeče (více na http://www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se
k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a žádné z uchazečů na ně nepřihlašuje, ani k nim uchazeče nezve. Druhou
z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení
příslušného vzdělání, které musejí odevzdat ve stanovených
termínech při přijímání a zápisu do studia.
Průběh přijímání a zápisu do studia*
O pořadí přijímaných uchazečů do programů uskutečňovaných v českém jazyce rozhoduje percentil z testu OSP. NF
VŠE bude kontaktovat e-mailem všechny uchazeče o přijetí či nepřijetí do studia na základě percentilové hranice
stanovené vedením NF VŠE. Dosažení percentilové hranice
neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má
pouze nárok na přijetí do studia. Uchazeči, kteří nedosáhnou
na percentilovou hranici, obdrží dopis s Rozhodnutím o nepřijetí do studia.
Percentilová hranice pouze rozděluje uchazeče o studium
do dvou skupin:
a) Uchazeči, kteří mají nárok na přijetí do studia:
uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli lepšího nebo stejného
výsledku, než jaký stanoví hranice: takoví uchazeči mají
možnost se dostavit ve stanovených termínech k přijetí
a zápisu do studia. NF VŠE takovým uchazečům garantuje, že v případě, že se dostaví a prokáží splnění nutných
podmínek k přijetí, budou do studia přijati a zapsáni.

b) Uchazeči, kteří nemají nárok na přijetí do studia:
uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku, než
stanoví hranice: takoví uchazeči nebudou ke studiu přijati. Tím není dotčena možnost požádat o přezkoumání
tohoto rozhodnutí.
Uchazeč může být přijat do studia i bez nutnosti absolvování testu OSP při splnění jedné z následujících podmínek, tedy:
● dosažením průměrného prospěchu 1,5 z povinných předmětů za tři poslední pololetí středoškolského studia (pololetní a závěrečné vysvědčení předposledního ročníku
a pololetní vysvědčení posledního ročníku střední školy),
a to podáním Žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky do
31. 5. 2022 s uvedením průměrného prospěchu z povinných předmětů potvrzeného střední školou. Podmínkou je,
aby studium bylo realizováno na střední škole v ČR nebo SR.
● umístěním do 10. místa včetně v „Soutěži o cenu děkana
Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“ a podáním Žádosti
o přijetí bez přijímací zkoušky do 31. 5. 2022.
● účastí v celostátní soutěži SOČ, celostátních kol studentských odborných olympiád nebo jiných fakultou uznaných studentských soutěží a podání Žádosti o přijetí bez
přijímací zkoušky do 31. 5. 2022.
NF VŠE bude přijímat a zapisovat do studia na Studijním
oddělení NF VŠE v druhé polovině června 2022. Podrobné
informace o organizaci budou sděleny na webových stránkách fakulty na začátku června 2022.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU*

Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihlášku. Fakulta
nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke
studiu. Fakulta nevyžaduje uvedení a potvrzení prospěchu
ze střední školy. Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese
http://prihlasky.vse.cz. Standardní termín pro doručení
přihlášky je 31. května 2022. Po obdržení a zaregistrování
přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou
adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle
účtu a variabilním symbolu, 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 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: 870 Kč*
Absolventi bakalářského studijního programu NF VŠE, kteří
nikdy nebyli studenty navazujícího magisterského programu NF VŠE, mohou pokračovat v navazujícím magisterském
studijním programu NF VŠE bez nutnosti absolvování přijímacího testu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. ledna 2022 od 10:00, Likešova aula
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
31. května 2022
TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
dle termínů SCIO (www.scio.cz)
SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY
konec srpna a první polovina září 2022

* Nevztahuje se na studijní program Economics

http://nf.vse.cz
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Studijní referentka: Pavla Kovářová
Telefon: +420 224 095 556, e-mail: pavla.kovarova@vse.cz

