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Přijímací řízení pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské
studium
1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu pro
akademický rok 2022/2023

Obecné podmínky přijetí: dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doložené úředně
ověřenou kopií maturitního vysvědčení resp. nostrifikací dokladu o zahraničním
středoškolském vzdělání, absolvování přijímacího řízení.
Doplňující podmínky přijetí pro uchazeče o stipendijní program pro handicapované studenty 1:
splnění obecných podmínek přijetí + dodání motivačního dopisu a lékařské zprávy
včetně fotokopie ZTP/P či ZTP.
Průběh přijímacího řízení: Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu. Uchazeči
jsou pozváni na informační schůzku se zástupci VŠFS, na které jsou jim podány základní
informace o škole a o studiu.
Uchazeči o studium v českém jazyce absolvují dobrovolné písemné testy, dle kterých lze
identifikovat problémové oblasti studenta. Uchazeči o studium v prezenční formě absolvují
povinný rozřazovací test z anglického jazyka. Uchazeči o studium programu Marketingová
komunikace v kombinované formě studia píší rozřazovací test z anglického jazyka.
Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nezískali základní vzdělání ve škole zapsané
v rejstříku škol a školských zařízení, ani střední vzdělání s maturitní zkouškou ve škole
zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, skládají povinné přijímací testy z českého
jazyka (dle výsledků testů je či není studentovi předepsána povinná výuka českého jazyka v 1.
a 2. ročníku studia) 2. Od testu může být upuštěno v případě, že uchazeč úspěšně absolvoval
alespoň jeden studijní předmět český jazyk pro cizince v předchozím studiu na VŠFS nebo
zkoušku z českého jazyka organizovanou ÚJOP min. na úrovni CCE – B2. Certifikáty nesmí
být starší 5 let.

Konečná výše stipendia se řídí rozhodnutím předsedkyně představenstva VŠFS.
Testy z českého jazyka jsou realizovány buď na půdě univerzity, nebo v sídle partnerských organizací, a to na
základě předchozího uzavřeného smluvního vztahu mezi oběma institucemi.
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Uchazeči o studium v anglickém jazyce absolvují povinné přijímací testy z anglického jazyka.
Od testu může být upuštěno v případě, že uchazeč úspěšně absolvoval zkoušky: FCE a vyšší,
TOEFL (iBT min. 64), IELTS (min. 5.5), iTEP Academic (min. 3.5), PTE Academic (min. 4.3),
B2 Business Vantage. Certifikáty nesmí být starší 5 let.
S uchazeči, kteří se osobně nemohou přijímacího řízení zúčastnit, je vedené přijímací řízení
ústně prostřednictvím platformy Skype, Microsoft Teams, komunikátor IPEX.
Pověřený pracovník VŠFS vede s uchazečem pohovor zaměřený zejména na dotazy:
- Proč si vybral možnost studovat v ČR
- Jak se uchazeč o univerzitě dověděl
- Proč si vybral právě naši univerzitu
- Co od studia očekává
- Které studijní předměty ze studijního plánu ho zaujaly
- Co ví o možnostech ubytování v ČR
- Proč volí studium v češtině nebo v angličtině
- Kde získal jazykové dovednosti
Pracovník univerzity se následně se studentem domluví na složení testu nebo zaslání
jazykového certifikátu. Pokud se uchazeč nemůže na test dostavit osobně, zvolí možnost
skládat test on-line a domluví se na konkrétním termínu, na který univerzita test připraví.
Uchazeči o stipendijní program pro handicapované studenty absolvují:
 test znalostí dle zvoleného studijního programu,
 psychologické vyšetření SPIDO,
 motivační pohovor se zástupci VŠFS.
Termíny přijímacího řízení:
 Podání přihlášky ke studiu: od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022.
 Přijímací řízení probíhá průběžně (konkrétní termín obdrží uchazeč v e-mailové
pozvánce). Zájemci o studium, kterým nevyhovuje termín hromadných přijímacích
pohovorů, si mohou domluvit individuální termín.
Ukončení přijímacího řízení: Přijímací řízení končí předáním rozhodnutí o přijetí a podpisem
smlouvy o studiu, nebo rozhodnutím o nepřijetí. Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se
může uchazeč odvolat. Odvolání se podává rektorce VŠFS, a to do 30 dnů od oznámení
tohoto rozhodnutí. Přijímací řízení probíhá do naplnění plánované kapacity. V případě
nedostatečně naplněné kapacity programu může být přijímací řízení doplněno novými termíny
až do října 2022. Pokud by se daný studijní program nepodařilo naplnit, může být uzavřen a
uchazeči bude nabídnuto studium ve zvoleném náhradním studijním programu.
Poplatky:
 administrativní poplatek za přijímací řízení při podání papírové přihlášky:
500,- Kč
 administrativní poplatek za přijímací řízení při podání elektronické přihlášky: 300,- Kč
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2. Podmínky pro přijetí na VŠFS do navazujícího magisterského studijního
programu pro akademický rok 2022/2023
Obecné podmínky přijetí: řádné ukončení vysokoškolského vzdělání v akreditovaném
bakalářském studijním programu doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu
a dodatku k diplomu, resp. nostrifikací zahraničního vysokoškolského diplomu, absolvování
přijímacího řízení.
Doplňující podmínky přijetí pro uchazeče o stipendijní program pro handicapované studenty 3:
splnění obecných podmínek přijetí + dodání motivačního dopisu, lékařské zprávy s fotokopií
ZTP/P či ZTP.
Průběh přijímacího řízení: Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu.
Uchazeči jsou pozváni na informační schůzku se zástupci VŠFS, na které jsou jim podány
základní informace o škole a o studiu.
Uchazeči o studium v českém jazyce absolvují dobrovolné písemné testy, dle kterých lze
identifikovat problémové oblasti studenta včetně předpokládané znalosti anglického jazyka.
Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nezískali základní vzdělání ve škole zapsané
v rejstříku škol a školských zařízení, ani střední vzdělání s maturitní zkouškou ve škole
zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, popřípadě nejsou ani absolventy
bakalářského studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce, skládají povinné
přijímací testy z českého jazyka (dle výsledků testů je či není studentovi předepsána povinná
výuka českého jazyka v 1. a 2. ročníku studia) 4. Od testu může být upuštěno v případě, že
uchazeč úspěšně absolvoval alespoň jeden studijní předmět český jazyk pro cizince
v předchozím studiu na VŠFS nebo zkoušku z českého jazyka organizovanou ÚJOP min. na
úrovni CCE – B2. Certifikáty nesmí být starší 5 let.
Uchazeči o studium v anglickém jazyce absolvují povinné přijímací testy z anglického jazyka.
Od absolvování testu může být upuštěno v případě, že uchazeč úspěšně absolvoval zkoušky:
FCE a vyšší, TOEFL (iBT min. 64), IELTS (min. 5.5), iTEP Academic (min. 3.5), PTE
Academic (min. 4.3), B2 Business Vantage. Certifikáty nesmí být starší 5 let.

S uchazeči, kteří se osobně nemohou přijímacího řízení zúčastnit, je vedené přijímací řízení
ústně prostřednictvím platformy Skype, Microsoft Teams, komunikátor IPEX.
Pověřený pracovník VŠFS vede s uchazečem pohovor zaměřený zejména na dotazy:
- Proč si vybral možnost studovat v ČR
- Jak se uchazeč o univerzitě dověděl
- Proč si vybral právě naši univerzitu
- Co od studia očekává
- Které studijní předměty ze studijního plánu ho zaujaly
- Co ví o možnostech ubytování v ČR
- Proč volí studium v češtině nebo v angličtině
Konečná výše stipendia se řídí rozhodnutím předsedkyně představenstva VŠFS.
Testy z českého jazyka jsou realizovány buď na půdě univerzity, nebo v sídle partnerských organizací, a to na
základě předchozího uzavřeného smluvního vztahu mezi oběma institucemi.
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Kde získal jazykové dovednosti

Pracovník univerzity se následně se studentem domluví na složení testu nebo zaslání
jazykového certifikátu. Pokud se uchazeč nemůže na test dostavit osobně, zvolí možnost
skládat test on-line a domluví se na konkrétním termínu, na který univerzita test připraví.
Uchazeči o stipendijní program pro handicapované studenty absolvují:
 test znalostí dle zvoleného studijního programu,
 psychologické vyšetření SPIDO,
 motivační pohovor se zástupci VŠFS.
Termíny přijímacího řízení:
 Podání přihlášky ke studiu: od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022.
 Termíny přijímacího řízení: přijímací řízení probíhá průběžně (konkrétní termín obdrží
uchazeč v e-mailové pozvánce). Zájemci o studium, kterým nevyhovuje termín
hromadných přijímacích pohovorů, si mohou domluvit individuální termín.
Ukončení přijímacího řízení: Přijímací řízení končí předáním rozhodnutí o přijetí a podpisem
smlouvy o studiu, nebo rozhodnutím o nepřijetí. Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se
může uchazeč odvolat. Odvolání se podává rektorce VŠFS, a to do 30 dnů od oznámení
tohoto rozhodnutí. Přijímací řízení probíhá do naplnění plánované kapacity. V případě
nedostatečně naplněné kapacity programu může být přijímací řízení doplněno novými termíny
až do října 2022. Pokud by se daný studijní program nepodařilo naplnit, může být uzavřen a
uchazeči bude nabídnuto studium ve zvoleném náhradním studijním programu.
Poplatky:
 administrativní poplatek za přijímací řízení při podání papírové přihlášky:
500,- Kč
 administrativní poplatek za přijímací řízení při podání elektronické přihlášky: 300,- Kč

3. Podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo
jeho část na vysoké škole nebo vyšší odborné škole v České republice
VŠFS uznává obsahově související předměty absolvované na jiné VŠ/VOŠ, a na základě
výsledku tohoto uznání umožňuje studentům jiných VŠ/VOŠ přijetí (přestup) do vyššího
ročníku studia.
Žádost o uznání předmětů a přihlášku ke studiu do vyššího ročníku lze podat kdykoliv v
průběhu celého akademického roku a dle výsledku uznání předmětů je uchazeč flexibilně
zařazen do příslušného semestru daného ročníku studia. Přijetí do vyššího ročníku/semestru je
obvykle upraveno individuálním studijním plánem.
Podmínky přijetí:
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splnění obecných podmínek přijímacího řízení viz bod č. 1 u bakalářského studia, resp.
viz bod č. 2 u navazujícího magisterského studia,
podání žádosti o uznání předmětů (zveřejněno na www.vsfs.cz) která obsahuje tyto
povinné přílohy:
originál nebo úředně ověřená kopie výpisu absolvovaných předmětů z předchozí školy
úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení v případě bakalářského studia, resp.
nostrifikace u zahraničního studia
úředně ověřená kopie bakalářského diplomu a dodatku k diplomu v případě
navazujícího magisterského studia, resp. nostrifikace u zahraničního studia
úředně ověřená kopie diplomu a vysvědčení o absolutoriu z VOŠ v případě
bakalářského studia
doklad o zaplacení administrativních poplatků: poplatek za přijímací řízení a poplatek
za uznání předmětů a zpracování individuálního studijního plánu
vyplněná tabulka absolvovaných předmětů z jiné VŠ/VOŠ a příslušných
ekvivalentních předmětů VŠFS, které student žádá uznat (tabulka je součástí
formuláře žádosti)
sylaby absolvovaných předmětů na předchozí škole relevantní pro uznání

4. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro
akademický rok 2022/2023
Podmínky přijetí: ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo navazujícím
magisterském studijním programu doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu
a dodatku k diplomu, resp. nostrifikací zahraničního vysokoškolského diplomu. Přijetí ke
studiu je podmíněno úspěšným absolvováním přijímacího řízení.
Přihlášení ke studiu:
• Podání přihlášky ke studiu na formuláři zveřejněném na www.vsfs.cz.
• K přihlášce ke studiu uchazeč přiloží následujících 7 samostatných číslovaných příloh:
1. podepsaný stručný odborný životopis včetně dalšího vzdělávání a zahraničních stáží
a studijních pobytů.
2. doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání v magisterském nebo navazujícím
magisterském studijním programu (úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu
a závěrečného vysvědčení nebo dodatku k diplomu). Uchazeči, kteří do uzávěrky
přihlášek nebudou mít tyto doklady ještě vydány, je zašlou bezprostředně po jejich
získání, nejpozději však tři dny před zápisem ke studiu. Studující v zahraničí předloží
nostrifikaci diplomu a dodatku k diplomu (pokud mezinárodní smlouva nestanoví
jinak).
3. téma obhájené diplomové práce a její stručné teze v rozsahu 2 stran.
4. seznam vlastních publikovaných odborných prací, případně prohlášení, že uchazeč
dosud nepublikoval.
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5. odborné pojednání se zaměřením k dílčímu tématu budoucí disertační práce (nikoliv
„nástin“ samotné budoucí disertace), včetně literatury, použité v tomto pojednání,
v rozsahu cca 5 stran A4 (řádkování 1, velikost písma 12).
6. návrh struktury zamýšlené disertační práce, včetně předběžného seznamu domácí a
zahraniční literatury relevantní k tématu disertační práce (celkem 1-2 strany).
7. doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení.
Veškeré dokumenty k přijímacímu řízení dodá uchazeč ve vytištěné a v elektronické podobě.
Uchazeč o doktorské studium v přihlášce uvede jedno z nabízených témat disertačních prací
(zveřejněno na www.vsfs.cz) a školitele, který toto téma nabízí a s vybraným školitelem
prodiskutuje před podáním přihlášky odborné zaměření své budoucí disertační práce a přílohu
č. 5 a č. 6 přihlášky ke studiu.

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce, v případě doktorského studijního programu
uskutečňovaném v anglickém jazyce probíhá přijímací řízení v anglickém jazyce. Témata
disertačních prací a jména školitelů budou zveřejněna na www.vsfs.cz do 28. 2. 2022.
Poplatek za přijímací řízení: 1 000,- Kč při podání přihlášky (úhrada bezhotovostně složenkou
– typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti při podání přihlášky - do zahájení přijímacího řízení).
Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2022. Rektorka může stanovit výjimku v termínu podání přihlášky.
Termíny přijímací zkoušky: Uchazeč o studium bude písemně (e-mailem) pozván na přijímací
zkoušku, která proběhne v září 2022.
Přijímací komisionální zkouška má 2 části:
1) Odbornou, která probíhá formou rozpravy nad odborným pojednáním, které je součástí
přihlášky.
2) Z anglického jazyka (ve výjimečných případech z jiného cizího jazyka): četba odborného
obecně ekonomického textu (15 - 20 řádek), sumarizace, obsah, překlad do češtiny; rozprava
na téma odborné specializace uchazeče a jeho studijních záměrů. Jazykové komunikační
dovednosti se předpokládají alespoň na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky se znalostí obecné ekonomické terminologie.
Přijímací zkouška z jiného cizího jazyka je podmíněna zaměřením disertační práce. Uchazeč
zašle žádost s odůvodněním prorektorovi pro výzkum a vývoj.
Hodnocení přijímací zkoušky:
• Každá část přijímací zkoušky se hodnotí stupni: 1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře,
4 - nevyhověl.
• Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm „4 – nevyhověl,“
pak u přijímací zkoušky neprospěl.
• Uchazečům, kteří prospěli, komise vypočte průměr za obě části přijímací zkoušky a
doporučí či nedoporučí přijetí uchazeče.
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Podle vypočteného průměru a případného doporučení, odborného zaměření uchazeče,
kapacity školitelů a kapacity VŠFS (pravděpodobný počet přijímaných studentů) v
daném studijním programu rozhodne rektorka o přijetí či nepřijetí ke studiu.
Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k doktorskému studiu bude každému uchazeči
odesláno nejpozději do 14 dnů po datu konání i případného náhradního termínu
přijímací zkoušky. Přijatí uchazeči obdrží pokyny pro zápis a zahájení studia.
Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se může uchazeč odvolat. Odvolání se podává
rektorce VŠFS, a to do 30 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí.

Bohuslava Šenkýřová v. r.
rektorka
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