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Komerční příloha

Univerzita VŠFS

Moderní, dynamická
a přitom stabilní, to jsou
přívlastky, které jemož-
né spojit s Vysokou ško-
lou finanční a správní.
Odpovídá tomu i zájem
studentů, který na roz-
díl odmnoha jiných vy-
sokých škol neklesá, ale
demografické křivce na-
vzdorymírně roste. Uni-
verzita totiž vedle vyso-
kých nároků na kvalitu
studijních oborů i peda-
gogů klade důraz na indi-
viduální přístup.

V
ysoká škola finanční a správní
patří k několika málo českým
soukromým univerzitám. Na-
bízí všechny stupně vysoko-
školského vzdělání: bakalář-

ské (titul Bc.), navazující magisterské
(titul Ing. a Mgr.) a doktorské (titul
Ph.D.). Za 18 let její existence ji vystu-
dovalo téměř 16 000 absolventů,
v současnosti na ní studuje přes 4 000
studentů. Její studijní střediska nalez-
nete v Praze, Karlových Varech a
v Mostě.
Jednou z největších výhod, kterou

univerzita nabízí, je její mezinárodní
charakter. Vždyť téměř čtvrtina studen-
tů přichází ze zahraničí. Odpovídají
tomu nároky kladené nejen na pedago-
gy, ale i ostatní zaměstnance. V součas-
nosti univerzita spolupracuje s celou
řadou vysokých škol z více než 30
zemí, významně podporuje student-
ské a pedagogické mobility. Získat za-
hraniční zkušenost nejen prostřednic-
tvím programu ERASMUS+ tak na
VŠFS může skutečně každý student.
Vedle toho univerzita nabízí studi-

um svých dvou klíčových oborů v ang-

ličtině a díky mnohaleté spolupráci
s prestižní americkou univerzitou City
University of Seattle patří k pouhým
deseti vysokým školám v České repub-
lice, které mohou doložit akreditaci
České asociace MBA škol (CAMBAS).
Student, kterýmá zájem o české i ame-
rické studium, může navíc využít vý-

hodné programy Joint Degree. Ve
všech budovách VŠFS je standardem
moderní vybavení a technologické i
technické zázemí pro studium, jehož
součástí jsou i rozsáhlé a velmi dobře
vedené knihovny.

Škola není jen studium
Vedle konferencí, seminářů a odbor-
ných workshopů pořádá VŠFS i volno-
časové aktivity. Hodně se zaměřuje na
sportovní a společenské akce.Mezi tra-
diční sportovní události patří šachový,
fotbalový či florbalový turnaj. Velké
úspěchy zaznamenali studenti i za-
městnanci v Run Czech.
Ke společenským akcím patří tradič-

ní ples na Žofíně, který hostil takové
hvězdy, jako je Karel Gott, Olympic,
Helena Vondráčková či Ewa Farna.
Zcela mimořádná je potom Open Par-
ty, kterou VŠFS pořádá pro svoje ab-
solventy, studenty, zaměstnance, přá-
tele i příznivce na zahájení školního
roku. Letos se již po šesté bude konat
ve Žlutých lázních. Přijďte se podívat
31. srpna, večer vyvrcholí koncertem
kapely Slza.

Vysoká škola finanční
a správní

Stabilita: na edukačním trhu od roku
1999
Kvalita: jedna ze tří soukromých uni-
verzit
Široká nabídka oborů: ekonomické,
právní a správní obory
Regionální zastoupení: studijní stře-
diska v Praze, Mostě a Karlových Va-
rech
16 000 absolventů, téměř 4 000 stu-
dentů, přes 1 000 zahraničních stu-
dentů z 35 zemí světa
nadstandardně technicky vybavená
vysoká škola

Zájem o univerzitu roste
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Univerzita VŠFS

Vysoká škola finanční
a správní přišla již
v roce 2000 jako první
mezi vysokými školami
smarketingovou kampa-
ní a od té doby se stala
lídrem ve školskémmar-
ketingu. Letos spustila
novou imageovou kam-
paň v minimalistickém
duchu a pod claimem,
kterýmá duši: Nabijeme
tě poznáním! I přesto,
že univerzita využívá
mnohamarketingových
nástrojů, si je vědoma,
že tím nejdůležitějším je
kvalita výuky.

V
prvopočátku se marketingo-
vé aktivity školy ocitly v palbě
kritiky zejména veřejných vy-
sokých škol s odůvodněním,
že vysoká škola se má chovat

„akademicky“, a ne jako „podnik“. Ta
doba je díkybohu pryč. Nová kampaň

je tak již samozřejmostí. Potěšitelné
ovšem je, že již za pár uplynulých týd-
nů má univerzita vysoce pozitivní re-
akce jak na grafiku, tak na claim kam-
paně. Ale podstatnější je jiná skuteč-
nost. Podle výsledků anket mezi stu-
denty roste několik posledních let
z hlediska zájmu oVŠFS podíl předává-
ní osobních zkušeností studentů a ab-
solventů o kvalitě univerzity (buss
marketing). Kvalitnímarketing je důle-
žitý, ale kvalita vysoké školy – oboru,
výuky, výzkumných projektů, zázemí
pro studenty a podpora i mimoškol-
ních aktivit – je víc!

O univerzitě se musí vědět
Ostatní aktivity, jako tisková inzerce
bez rozdílu bonity a dosahu periodika,
ale i rozsáhlé billboardové a další mar-
ketingové „vychytávky“ (VŠFS vyzkou-
šela i guerillamarketing, virální kampa-
ně apod.) nemají zdaleka tak velkou
účinnost jako výše zmíněné marketin-
gové aktivity. To však neznamená, že
by univerzita např. billboardové akce
nerealizovala. Chce být vidět, chce za-
ujmout a odlišit se od konkurence. Ne-
smí nastat, v duchu klasického bonmo-
tu, „sejde z očí, sejde z mysli“. O uni-
verzitě se musí vědět, přestože tyto ak-
tivity studenty přímo ke studiu neoslo-
vují! Rozhoduje kvalita vysoké školy.

Je to strukturovaná záležitost – kvalitní
studijní obor, kvalitní výuka s excelent-
ními akademickými pracovníky, kteří
svůj obor nemají jen vyčtený z vysoko-
školských učebnic, kvalitní technické a
IT vybavení, klientský přístup, ubyto-
vací campus, uplatnění na trhu práce
po ukončení univerzity, náročný a
spravedlivý přístup ke studentům…

Rozhoduje kvalita
Marketing je značně nákladný. VŠFS
usiluje o efektivní vynakládání finanč-
ních prostředků. Je jasné, že některé
marketingové nástroje jsou velmi ná-
kladné a je otázkou, zda adekvátně
účinné. Už bylo několikrát zmíněno,
že nejúčinnějším a nejdůležitějším atri-
butem je kvalita vysoké školy, řečeno
jazykem marketérů: bez kvalitního
produktu nemůže být sebenákladněj-
ší a sebenápaditější marketing efektiv-
ní. Nesmíme zapomenout ani na to, že
rozhodující vliv v tomto směru mají
akademičtí pracovníci. Pedagog musí
zaujmout nejen znalostmi a projevem.
S marketingem prostřednictvím pře-
dávání referencí úzce souvisí i marke-
ting personální. To je další oblast, kte-
ré se ve vztahu ke kvalitě výuky a
kmarketingu univerzita trvale věnuje.
Charizmatický pedagog je totiž také
nejlepšímmarketérem!

Kvalitní výuka
předčí sebelepší marketing!

Zájemce na VŠFS rádi
přivítají osobně

Pro zájemce o vysokoškolské studium
a jejich správný výběr je snad nejdůle-
žitější školu osobně navštívit. Zajít na
dny otevřených dveří nebo prostě vy-
sokou školu navštívit „jen tak“. Udělat
si vlastní názor.

Přípravě dnů otevřených dveří věnuje
škola mimořádnou pozornost. Na kaž-
dý z nich sestavuje tým přítomných
akademických i neakademických pra-
covníků tak, aby dokázali pokud mož-
no zodpovědět všechny dotazy přítom-
ných.

Zájemci jsou provedeni po univerzitě
a pozváni i na ukázkovou přednášku.
Ale rozhoduje iniciativní a profesionál-
ní přístup zaměstnanců, vždyť právě
jejich „citový“ vztah k univerzitě oslovu-
je i zájemce o studium.

Letos tak má VŠFS už asi o jednu třeti-
nu přihlášek ke studiu více než ve stej-
nou dobu před rokem!

Letní dny otevřených dveří

Praha
12. 7. 2017, 9. 8. 2017, 13. 9. 2017
Karlovy Vary a Most
13. 7. 2017, 10. 8. 2017, 14. 9. 2017
Více najdete na www.vsfs.cz.
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Čemu vás naučí:

■ nutným poznatkům z investičního
bankovnictví, fungování finančních
trhů a komerčního bankovnictví

■ základům regulace a bankovního
dohledu

■ teorii a fungování moderních finanč-
ních trhů našich i zahraničních včet-
ně jejich analýz

■ efektivně komunikovat s klientelou
bankovních domů a finančních institu-
cí

V čem je škola jiná:

■ v kombinaci teoretické výuky a osvo-
jení praktických kompetencí

■ v komplexním pojetí elektronické-
ho bankovnictví s důrazem na jeho
bezpečnost

■ v zaměření na řízení finančních rizik
a finančních derivátů

Kde se uplatníte:

■ na všech pozičních úrovních ban-
kovních domů jako specialisté nebo
manažeři

■ jako specialisté finančních oddělení
či odborů v průmyslu a službách

■ v oblasti státních financí, např. ve
veřejné správě

■ jako finanční poradci v komerční a
podnikatelské sféře

■ po přípravě k vykonání zkoušek odbor-
né způsobilosti, pokud se k výkonu ně-
kterých činností v oblasti finančních
trhů požaduje, např. jako makléři

Absolventi doktorského studijního
oboru Finance naleznou uplatnění ze-
jména v oblasti teoretického a apliko-
vaného výzkumu, na pracovištích za-
bývajících se problematikou teorie fi-
nančních trhů a také v oblastech mě-
nové teorie a politiky ve výzkumných
institucích a pedagogické činnosti na
vysokých školách, v oblasti státní sprá-
vy a ve finančních institucích.

Bankovnictví / Finance a
finanční služby / Finance
(Bc. / Ing. / PhD.)

Nabízené studijní obory

Karlovy VaryStudijní středisko Karlovy Vary se nachází v ulici T. G.Masaryka
541/3.

Čemu vás naučí:

■ řešení projektových a provozních
úkolů vyplývajících z náplně pozic
IT specialistů v podnicích a organiza-
cích

■ projektování a správě informačních
systémů a databází

■ vyvíjet internetové aplikace a relační
databáze

■ objektově orientovanémuprogramo-
vání

V čem je škola jiná:

■ připravuje absolventy naší školy pro
manažerské pozice a řízení IT týmů

■ v důrazu na výuku bezpečnosti infor-
mačních systémů

Kde se uplatníte:

■ na pozicích analytiků, vývojářů, pro-
gramátorů, správců sítí a databází

■ jako konzultanti, správci sítí a ob-
chodníci v oblasti IT

■ v manažerských pozicích bank, po-
jišťoven, průmyslových a obchod-
ních organizací

■ ve státní správě a samosprávě, v po-
radenských a vývojových firmách,
maloobchodech a velkoobchodech

■ v soukromémpodnikání jakomajite-
lé IT firem

Čemu vás naučí:

■ poskytovat bankovní produkty ve
vazbě na produkty pojišťovací

■ zvládnutí zdravotního pojištění, dů-
chodového spoření, pojištění odpo-
vědnosti včetně některých speciál-
ních pojištění

■ modernímu marketingu pojišťova-
cích a finančních produktů

■ efektivní komunikaci s klienty včet-
ně metodické pomoci při realizaci
pojišťovacích produktů

V čem je škola jiná:

■ v pružné reakci na aktuální změny a
požadavky pojistného trhu

■ v unikátní příležitosti pro uchazeče,
kteří po absolvování usilují o práci

v komerčních životních nebo neži-
votních pojišťovnách

■ zaměřuje se na řešení pojistných
událostí vztahujících se k činnosti or-
ganizací průmyslových, obchodních
a veřejné správy, včetně podnikatel-
ské činnosti fyzických osob

Kde se uplatníte:

■ jako pojišťovací zprostředkovatelé
nebo likvidátoři pojistných událostí

■ v komerčních životních nebo neži-
votních pojišťovnách

■ ve finančních institucích, státní sprá-
vě nebo i v průmyslových podnicích
a službách

■ ve středníchmanažerských a odbor-
ných pozicích komerčně zaměře-
ných pojišťoven nebo zajišťoven v tu-
zemsku i v zahraničí

Aplikovaná informatika
(Bc. / Mgr.)

Pojišťovnictví
(Bc. / Ing.)
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Univerzita VŠFS

Čemu vás naučí:

■ pohybovat se profesionálně v podni-
kovém a podnikatelském prostředí,
národním a mezinárodním byznysu

■ základním vědomostem a doved-
nostem pro působení na světových
trzích a mezinárodních korpora-
cích

■ základům účetnictví, řízení podni-
ků, marketingovému řízení domácí-
ho a zahraničního obchodu

■ základům právních a manažerských
dovedností nutným pro vlastní sou-
kromé podnikání

V čem je škola jiná:

■ v orientaci na manažerské doved-
nosti a kompetenční podporu smě-
rování na tzv. emerging markets

■ v důrazu na zvládání podnikových
změn, vnímání konkurenceschop-

nosti a prosazování trendů průmys-
lu 4.0

■ v aktivní spolupráci se Svazem prů-
myslu a dopravy ČR, Asociací ma-
lých a středních podniků a živnostní-
ků ČR a dalšími podnikatelskými sva-
zy

■ v orientaci na rozvíjení a budování
rodinných firem

■ v propojení znalostí a dovedností

Kde se uplatníte:

■ na středních pozicích v útvarech
marketingu, podnikového a finanč-
ního řízení podniků, bank a organi-
zací

■ v obchodních a výrobních firmách,
organizacích poskytujících služby

■ ve středním a vrcholovém manage-
mentu auditorských, účetních a in-
vestičních firem

■ v domácím a zahraničním obchodě

Řízení podniku
a podnikové finance
(Bc. / Mgr.)

Čemu vás naučí:

■ organizaci a struktuře veřejné sprá-
vy v ČR a zemích EU

■ základům a specifikaci regionálního
rozvoje a regionalistiky

■ nutným znalostem českého i evrop-
ského správního práva, mezinárod-
ního práva veřejného a znalostem
aktuálních problematik evropského
práva

■ ústavním systémům evropských zemí
včetně jejich veřejné správy

V čem je škola jiná:

■ v moderním pojetí veřejné správy
jako veřejné služby státu obča-
nům

■ v praktické průpravě na zvládání klí-

čových správních agend manage-
mentu a správního rozhodování –
např. kontrolu a audit ve veřejné
správě, spisovou a archivní službu a
řízení kvality ve veřejné správě

■ v důrazu na analýzu aktuálního dění
ve veřejné správě

Kde se uplatníte:

■ v kvalifikovaných expertních a ma-
nažerských pozicích ve státní sprá-
vě a samosprávě

■ v administrativě EU a v dalších evrop-
ských i mezinárodních organizacích

■ jako tajemníci obecních a měst-
ských úřadů

■ v libovolných odborech na minister-
stvech a dalších státních orgánech

Čemu vás naučí:

■ vědomostem a dovednostem pro
působení v marketingovém a re-
klamnímprůmyslu amediálním byz-
nysu

■ moderním trendůmv oblasti podpo-
ry prodeje, přímého marketingu a
public relations

■ základním tvůrčím dovednostem v
reklamní tvorbě, tvorbě písemných
a audiovizuálních projevů v public
relations

■ nejčastěji užívanýmmarketingovým
technikám a postupům

■ využívání internetu a síťovýchmédií
v marketingu a komunikaci

V čem je škola jiná:

■ v pojetí marketingové komunikace
ve spojení s moderním vztahovým
marketingem

■ v poznání a chápání media relations

ve spojení s marketingem a obchod-
ní politikou jednotlivých médií

■ v důrazu na poznání české mediální
krajiny a vyhodnocování efektivnos-
ti marketingu

Kde se uplatníte:

■ ve všech typech marketingových,
komunikačních, PR a mediálních
agentur na středních manažerských
pozicích

■ v podnikových útvarech marketin-
gu, vnějších vztahů, externí či inter-
ní komunikace a útvarech práce s ve-
řejností

■ na manažerských pozicích zejména
v odborných médiích a zpravodaj-
ských serverech

■ v inzertních, obchodních a distribuč-
ních útvarech vydavatelských domů a
produkčních multimediálních center

■ jako tiskoví mluvčí podniků a organi-
zací státní správy

PrahaSídlo univerzity je v Estonské 500 v Praze 10.

Veřejná správa
(Bc. / Ing.)

Marketingová komunikace
(Bc. / Mgr.)

Nabízené studijní obory

Čemu vás naučí:
■ základním znalostem trestního práva
hmotného a procesního, kriminalisti-
ky, kriminologie a forenzních věd

■ aplikaci potřebných právních předpisů
s využitím poznatků oborově přísluš-
ných specializovaných oblastí

■ nutným znalostem kriminalistických
metod při zajišťování a vyhodnocování
stop a vyšetřování trestných činů

■ kriminalistickým technikám (např. dak-
tyloskopie, kriminalistická biologie, tra-
sologie, mechanoskopie, kriminalistic-
ká balistika atd.)

V čem je škola jiná:

■ v takovém zaměření a obsahu studijní-
ho oboru je jedinečná

■ v kvalitě, komplexnosti a rozsáhlosti
výuky kriminalistiky v ČR

■ v dovednostech kriminalistických tak-
tik, jako jsou ohledání místa činu, vý-
slech, kriminalistický experiment, re-
kognice, rekonstrukce, konfrontace

Kde se uplatníte:

■ na pozici kriminalisticko-právních spe-
cialistů na úrovni středního a nižšího
managementu

■ jako právní specialisté ve státní správě,
s využitím znalostí z práva, kriminalisti-
ky a forenzních věd

■ v nejrůznějších oblastech bezpečnost-
ní problematiky a v soukromých bez-
pečnostních službách

■ vhodné pro policisty, hasiče, strážníky
a pracovníky bezpečnostních agentur
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Nabízené studijní obory

Čemu vás naučí:
■ základním znalostem trestního práva
hmotného a procesního, kriminalisti-
ky, kriminologie a forenzních věd

■ aplikaci potřebných právních předpisů
s využitím poznatků oborově přísluš-
ných specializovaných oblastí

■ nutným znalostem kriminalistických
metod při zajišťování a vyhodnocování
stop a vyšetřování trestných činů

■ kriminalistickým technikám (např. dak-
tyloskopie, kriminalistická biologie, tra-
sologie, mechanoskopie, kriminalistic-
ká balistika atd.)

V čem je škola jiná:

■ v takovém zaměření a obsahu studijní-
ho oboru je jedinečná

■ v kvalitě, komplexnosti a rozsáhlosti
výuky kriminalistiky v ČR

■ v dovednostech kriminalistických tak-
tik, jako jsou ohledání místa činu, vý-
slech, kriminalistický experiment, re-
kognice, rekonstrukce, konfrontace

Kde se uplatníte:

■ na pozici kriminalisticko-právních spe-
cialistů na úrovni středního a nižšího
managementu

■ jako právní specialisté ve státní správě,
s využitím znalostí z práva, kriminalisti-
ky a forenzních věd

■ v nejrůznějších oblastech bezpečnost-
ní problematiky a v soukromých bez-
pečnostních službách

■ vhodné pro policisty, hasiče, strážníky
a pracovníky bezpečnostních agentur

Čemu vás naučí:

■ základním znalostem veřejného a
soukromého práva, především se
zaměřením na nový občanský záko-
ník a předpisy s ním související

■ aplikovat a interpretovat právní
předpisy v praxi státních orgánů,
resp. v soukromém podnikání

■ speciálním znalostem a dovednos-

tem využívaných v administraci le-
gislativních správních procesů

■ základům politologie a regionalistiky

V čem je škola jiná:

■ věnuje se praktickému využívání
právních norem ve správní praxi na
základě analýzy reálných případů

■ studenti se seznámí s reálnou praxí

správních orgánů a institucí

Kde se uplatníte:

■ v administrativních a řídících pozi-
cích naministerstvech a dalších orgá-
nech veřejné správy a samosprávy

■ jako právní specialisté a specialisté
správy veřejného majetku v podni-
katelské sféře

Právo ve veřejné správě / Právní aspekty
veřejné správy (Bc. / Mgr.)

Čemu vás naučí:

■ teorii a praxi bezpečnostní proble-
matiky a forenzních disciplín

■ teoretickým základům trestního a
ústavního práva, kriminologie a kri-
minalistiky

■ znalostem z ekonomických disciplín
potřebným pro posouzení řešení a
ovlivňování konkrétních bezpeč-
nostních jevů v podnikání

■ strategiím ochrany právních statků

a ochrany veřejného pořádku v od-
povídajícím právním prostředí

V čem je škola jiná:

■ v komplexním přístupu k bezpeč-
nostně-právní problematice

■ v systematickém přístupu k odpoví-
dajícím principům a pravidlům vnit-
rostátního a mezinárodního práva a
způsobu jejich aplikace do právní a

celospolečenské praxe
■ v uplatňování poznatků a zkušenos-
tí z řešení aktuálních problémů bez-
pečnostní problematiky

Kde se uplatníte:

■ na úrovni středního článku řízení
ve státní správě, veřejné správě a v
soukromém sektoru jako bezp. spe-
cialisté

■ v komunikaci se státními a nestátní-
mi institucemi a organizacemi při vy-
pracování a zajišťování projektů tý-
kajících se problematiky bezpečnos-
ti

■ na všech institucích včetně vlády ČR
při realizaci požadavků EU k zabez-
pečení bezpečného chodu každého
úřadu

■ v organizacích, kde je nutné prová-
dění efektivní prevence, kontroly a
bezpečnostní činnosti

Čemu vás naučí:

■ základům soukromého a veřejného
práva, jejich aplikaci v podnikatel-
ské a obchodní praxi

■ specifice trestního práva ve vztahu k
podnikatelské činnosti

■ moderním a novým trendům, které
ovlivňují nebo se dotýkají právních
aspektů podnikání

V čem je škola jiná:

■ v organickém propojení teoretických
a praktických aspektů právního pří-
stupu k podnikatelské činnosti

■ věnuje zvýšenou pozornost praktic-
kému využívání legislativy v podni-
kové a obchodní praxi v konfrontaci
s reálnou podnikatelskou činností

■ zvláštní pozornost je věnovaná otáz-
kámprávní ochrany duševního vlast-
nictví

Kde se uplatníte:

■ na nižších a středních manažerských
pozicích v podnicích a soukromých
firmách s perspektivou dosažení řídí-
cích pozic

■ jako právní specialisté v bankách,
veřejné správě, kde uplatní široké
znalosti z oblasti práva občanského,
finančního a trestního

■ ve velkých a středně velkých fir-
mách včetně zahraničních, zabývají-
cích se výrobou, obchodem či služ-
bami

■ v soukromých firmách a poraden-
stvích

Právo v podnikání / Právní
aspekty podnikání
(Bc. / Mgr.)

Bezpečnostně právní studia (Bc. / Mgr.)

MostStudijní střediskoMost sídlí v
Pionýrů 2806.

Kriminalisticko-
právní specializace
(Bc. / Mgr.)
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Univerzita VŠFS

U oborů Marketingová komunikace a
Řízení podniku a podnikové finance,
jak u české tak i anglické verze, může-
te paralelně absolvovat i v zahraničí
uznávané studium Bachelor of
Science in Business Administration v
případě bakalářského studijního pro-
gramu a studium Master of Business
Administration v případě magister-
ských programů.

Joint
Degree
(BSBA / MBA)

Další možnosti studia

Je to svým způsobem jednoduchá rovni-
ce. Na jedné straně jsou kvalitní a v pra-
xi uplatnitelní absolventi, kteří si z naší
univerzity odnášejí nejen vědomosti a
znalosti, ale také lásku ke svému oboru.
Vědí, že být v profesním životě úspěšný
znamená učit se celý život. Vědí, že
v tom nebudou sami, protože naše uni-
verzita jim nabízí celoživotní podporu
prostřednictvím různých kurzů,
workshopů, konferencí, besed apod.
Na druhé straně jsou akademické

osobnosti, skvělí profesionálové (nejen
v řadách pedagogů, ale také na neaka-
demických pozicích) a individuální pří-
stup ke studentovi.
Co si pod tím představit? V žádném

případě nejde o snižování nároků,
ústupky z kvality a náročnosti. Naši stu-
denti vědí, že žádnou zkoušku nedosta-
nou zadarmo, že netolerujeme podvo-
dy a obezličky. Ale také vědí, že nejsou
číslem v informačním systému, ale
konkrétním člověkem s konkrétním

osudem. Každý zná svoji studijní refe-
rentku, ví, že se může na své pedagogy
obracet i mimo standardní doby stu-
dia. Dbáme na termíny zkoušek
v odpoledních, dokonce i večerních
hodinách a o víkendech. A pravidelně
si zjišťujeme zpětnou vazbu. Jsme pře-

svědčeni, a zkušenost nám dává za
pravdu, že je to správná cesta. Nejvíce
studentů se k nám dostane na doporu-
čení našich stávajících studentů či ab-
solventů. Naši studenti nechtějí „jen
papír“ – diplom. Chtějí si za své zapla-
cené školné odnést co nejvíce znalostí.
Při dnešní situaci na trhu nestačí uká-
zat diplom. Je nezbytné ukázat, co člo-
věk umí, obstát v konkurenci.
Na naší univerzitě vznikly dva kluby.

Absolventi se v nich sdružují, udržují si
řadu výhod spojených s univerzitou
(přístup na bezplatné přednášky, vstup
do knihovny, zvýhodněné nabídky
vzdělávání, nabídky práce atd.). Propo-
jování (síťování) našich absolventů na-
vzájem, s námi i našimi partnery je dal-
ším z bonusů, které získá každý, kdo se
rozhodne s námi spojit svoji cestu za
vzděláním a profesním úspěchem.
O absolventy VŠFS je ze strany zaměst-

navatelů velký zájem. Možná překvapí,
že i naše univerzita si mezi nejlepšími

vybírá do svých řad. Najdete je i na pozi-
cích vrcholového vedení. A troufnu si
říct, že jako zaměstnavatel je VŠFS exce-
lentní. Musí, pokud chce uspět.

Stipendia a výhody
pro zaměstnance
Naplňujeme tím také rozměr společen-
ské odpovědnosti vysoké školy. Běžně
zaměstnáváme matky po mateřské na
zkrácený pracovní poměr, absolventi
získají první pracovní zkušenosti, posky-
tujeme řadu zaměstnaneckých výhod
apod. To vše jako doplněk k řadě stipen-
dií, která poskytujeme sociálně i fyzicky
handicapovaným studentům, zaměstna-
neckým sbírkám atd. Uvědomujeme si
totiž, že vysoká škola není jen studium,
že naše studenty nejenom vzděláváme,
ale určitým způsobem i kultivujeme.
Máme radost, že se nám to daří. Na naše
absolventy jsme velmi hrdí!
— Bohuslava Šenkýřová, rektorka
Vysoké školy finanční a správní

■ Business Management and Corpora-
te Finance
■ Marketing Communication
■ Obory jsou vyučovány v angličtině a
obsahově odpovídají českým variantám

VŠFS patří k pouhým desíti vysokým
školám v České republice, které mo-
hou doložit akreditaci České asociace
MBA škol (CAMBAS). Jedná se o potvr-
zení špičkové kvality poskytování MBA
vzdělání zcela srovnatelného smeziná-
rodními standardy. Struktura a náplň

programuMBAna Vysoké škole finanč-
ní a správní jsou akreditovány americ-
kou institucí NWCCU (Northwest Com-
mission on Colleges and Universities) a
opírají se o učební plány akreditace
ACBSP (Accreditation Council for Busi-
ness Schools and Programs).

Naši studenti nechtějí
jen papír – diplom.
Chtějí si za své školné
odnést co nejvíce
znalostí. Dnes nestačí
ukázat diplom. Je
nezbytné ukázat, co
člověk umí, obstát
v konkurenci.

Anglické
obory
(Bc. / Ing.)

MBAMezinárodní
spolupráce

Programy Bachelor of Science in Busi-
ness Administration a Master
of Business Administration jsou reali-
zovány ve spolupráci se City Universi-
ty of Seattle (USA).

Klientský přístup není snižování nároků
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Rostoucí počet zahraničních studentů
a jejich zájem o ubytování zajištěné
přímo univerzitou byly impulzem
k vybudování vlastního kampusu.
Campus VŠFS byl slavnostně otevřen
v září 2016 v Praze 3 a splňuje ty nej-
přísnější nároky na moderní ubytová-
ní.
Vedle nadstandardně vybavených

pokojů (samozřejmostí je např. vlastní

lednice nebo pokrytí celé budovy
wi-fi) je k dispozici prádelna, vybave-
né kuchyňky a klub s televizí.
A přestože Campus VŠFS sídlí v klid-

né lokalitě nedaleko centra, zajišťuje
pocit bezpečí i hlídací agentura s celo-
dennímprovozem. Po 24 hodin denně
jsou tak v případě nutnosti studentům
k dispozici odborníci schopní vyřešit
případné problémy.

Campus vybudovala univerzita
z vlastních finančních prostředků a do
rekonstrukce objektu a vybavení inte-
riérů investovala přibližně 20 milionů
Kč. Celý projekt byl dokončen během
7 měsíců.
Jeho kapacity však zdaleka nestačí,

univerzita proto nyní buduje nový
kampus v Praze 5. S jeho otevřením
počítá v září 2018.

Pro Vysokou školu fi-
nanční a správní je ob-
last zahraničních vztahů
mimořádně důležitá,
celá čtvrtina studentů
přichází ze zahraničí,
univerzitamá navázány
řady zajímavých spolu-
prací, byla iniciátorem
unikátního česko-čín-
sko-amerického projek-
tu Triple Degree, díky
němuž zde studuje již
okolo 100 čínských stu-
dentů a toto číslo ještě
naroste. Obrátili jsme se
proto s několika otázka-
mi na prorektora VŠFS
pro zahraniční vztahy
RomanaMentlíka.

Seznámíte nás s vizí a vůbec směřo-
váním VŠFS v oblasti zahraničních
vztahů?
Zahraniční aktivity a vztahy jsou na
naší univerzitě skutečně velmi akcen-
továny. Máme vytvořenou stabilní zá-
kladnu, na níž se můžeme dále inten-
zivně rozvíjet. Ale musíme si uvědo-
mit, že změny vyvolané vysokoškol-
ským zákonem, které brzy pocítíme
třeba v podobě přeměny studijních
oborů na nové koncipované progra-
my, roli zahraniční spolupráce ještě
více posilují. Zahraniční aktivity totiž

nepochybně budou důkladně posuzo-
vány, protože se stávají významným
hodnotícím kritériem kvality.
Ale abych se vrátil k vaší otázce,

k hlavním cílům a úkolům. Je to jedno-
značně další rozšíření aktivit naší uni-
verzity na mezinárodním poli, a to
nejen v oblasti výměny studentů a

s tím souvisících a na to navazujících
programů, ale velký důraz bude kla-
den i na výměnu zkušeností a lektorů
v akademické oblasti, a to oboustran-
ně: nejenom zahraničních přednášejí-
cích na naší univerzitě, ale i formou
stáží našich akademických pracovní-
ků v zahraničí. Jsem přesvědčen, že

z toho budou profitovat zejména naši
studenti.

To samozřejmě znamená obrov-
skou agendu, a možná dokonce
změnu v přístupu. Je na to VŠFS
v oblastimezinárodních vztahůpři-
pravena?
Abychom v rámci zahraničního útva-
ru byli schopni tyto požadavky napl-
nit, přecházíme na standardní proces-
ní řízení, což by opět mělo vést k jed-
nodušší a účinnější komunikaci jak
uvnitř univerzity, tak i navenek. Za-
měřujeme se na zintenzivnění spolu-
práce se stávajícími partnerskými uni-
verzitami – CityU v Seattlu, CETYs
vMexiku a CUFE v Changchunu. Kro-
mě těchto se chceme více zapojit, a
už v tom podnikáme konkrétní kro-
ky, i do dalších mezinárodních pro-
gramů – například K2 v rámci
Erasmus+.

Něco z toho už uskutečňujete?
Záměrně výše uvedené věty říkám
v přítomném čase, protože v řadě ob-
lastí nejen plánujeme, co budeme dě-
lat, ale již to aktivně děláme.
Jako příklad mohu uvést stáže aka-

demických pracovníků ve Španělsku,
Itálii, Polsku, připravujeme návštěvu
Anglie. To vše v rámci programu
Staff mobility Erasmus+. Věřím, že se
to brzy odrazí v naší každodenní pra-
xi. Ostatně, pokud mohu, rád bych
tuto otázku zakončil apelem na vaše
čtenáře. Každý, kdo by se chtěl zapo-
jit do našich mezinárodních aktivit,
má své vlastní nápady a náměty, je
velmi vítán. Naše univerzita nabízí
unikátní možnosti uplatnění na mezi-
národním poli, TEĎ JDE JEN O TO, JE
VYUŽÍT.

Campus VŠFS

● Otevřen v září 2016 v Praze 3.
● Náklady na rekonstrukci objektu a
vybavení byly 20 milionů Kč.
● Projekt byl vybudován za 7 měsíců.
● Nový kampus buduje univerzita
v Praze 5, jeho otevření se plánuje na
září 2018.

VŠFS otevřela kampus, další buduje

Univerzita nabízí mnoho
možností, jde o to, je využít



Nabijeme tě
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