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„ Posláním Vysoké školy finanční a správní je stát

se přední respektovanou a vyhledávanou vzdělávací
a vědecko-výzkumnou institucí, která vytváří svým
absolventům předpoklady pro jejich trvalý kariérní
růst i plnohodnotný rozvoj osobnosti. Jejím
ukončením získají konkurenční výhodu a budou
se úspěšně prosazovat na trhu práce po celou
dobu svého produktivního života.

„ Staneme se vaším celoživotním

partnerem ve vzdělávání
a nepostradatelným průvodcem
21. stoletím k profesionálnímu
úspěchu.

“

“

é
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e
l
í
d
S ty
hodno

Bc. Ph.D. g.
In
M

obsah

„ Vysoká úroveň a kvalita vzdělávání

a vědeckovýzkumné činnosti. Důvěryhodnost,
profesionalita a odbornost. Svoboda názorů a jejich
prezentace. Dynamika a flexibilita reagující na vývoj
sociálně ekonomického prostředí. Vstřícné, partnerské
a přátelské vztahy. Trvalé vazby studentů a absolventů
ke škole. Respekt, loajalita a odpovědnost vůči
studentům i škole. Kooperace, sdílení informací.

“

zpět
str.
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další

Vážení přátelé,

moderní, dynamická a přitom stabilní,
to jsou přívlastky, které je možné spojit s Vysokou školou finanční a správní. Na následujících stránkách vám
ji představíme jako soukromou univerzitu, která nabízí tradici i moderní
přístup k výuce. Univerzitu, která se
nespokojuje s pasivním předáváním
informací, ale která se soustřeďuje na
aktivní transfer znalostí prostřednictvím výuky.
Na škole panuje i vlivem čtvrtiny
zahraničních studentů mezinárodní,
multikulturní atmosféra. Odpovídají tomu nároky kladené nejen na pedagogy, ale i ostatní zaměstnance.
V současnosti spolupracujeme s celou

obsah

řadou vysokých škol z více než 50 zemí
celého světa, významně podporujeme
studentské a pedagogické mobility.
Získat zahraniční zkušenost nejen prostřednictvím programu ERASMUS+
tak na VŠFS může skutečně každý
student.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči,
třeba na některý z dnů otevřených
dveří, které pořádáme ve všech studijních střediscích. Vedle našich fundovaných pracovníků ze studijního
a zahraničního oddělení se na nich setkáte vždy i s některým z vrcholových
manažerů naší univerzity, často přímo
se mnou osobně.
Vaše,
BOHUSLAVA ŠENKÝŘOVÁ
rektorka

BSBA
zpět

Bc. Ph.D. g.
In
M
BA
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Založena v roce 1999
Status UNIVERZITY od roku 2009
STUDIJNÍ STŘEDISKA v Praze, Mostě,
Karlových Varech. Univerzita je organizačně
rozdělena na Fakultu ekonomických studií
a Fakultu právních a správních studií
Status výzkumné organizace od roku 2012
Téměř 23 000 ABSOLVENTŮ
a v akademickém roce 2021/2022
cca 3 000 studentů
Mezinárodní charakter a multikulturní
prostředí – přes 1000 zahraničních
studentů z více než 50 zemí světa
Nadstandardně technicky vybavená
vysoká škola se stravovacím a ubytovacím
zázemím
BEZBARIÉROVÝ přístup
„Škola bez bariér“ (budova Estonská,
studijní středisko Most)

zpět

BSBA

Bc. Ph.D. g.
In
M
BA
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Partneři neziskových projektů

Partneři projektů
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INDIVIDUÁLNÍ přístup ke studentům
Velký VÝBĚR studijních programů v ČJ i AJ
Přípravné KURZY i kurzy na míru
Individuální KONZULTACE ke studiu nejen
v ČJ, ale také v AJ a RJ
Pedagogové s rozsáhlou akademickou praxí
včetně TOP manažerů, předních ADVOKÁTŮ
a špičkových MARKETÉRŮ ve výuce
Stipendia PROSPĚCHOVÁ - až 50 % školného
zpět, SPORTOVNÍ, za REPREZENTACI
univerzity, ubytovací a sociální, ocenění
studentských prací

t
a
v
o
d
u
t
s
Proč FS
na VŠ

Důraz na společensky odpovědný přístup
(CSR) – PODPORA sociálně i zdravotně handicapovaných TALENTOVANÝCH studentů
Možnost studia v zahraničí v rámci programu
Erasmus +
ON-LINE komunikace (Informační systém,
elektronický index)
Řada studentských benefitů
Bohatý a aktualizovaný KNIHOVNÍ fond,
vlastní NAKLADATELSTVÍ s e-shopem

zpět

další
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Mana erzity
univ

REKTORKA
Bohuslava Šenkýřová

MÍSTOPŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA
Emil Šenkýř

PROREKTOR
PRO STRATEGII
A MEZINÁRODNÍ
VZTAHY
Petr Budinský

PROREKTOR
PRO LEGISLATIVU
A STUDIJNÍ
PROGRAMY
Miroslav Šimůnek

KVESTORKA
Zuzana Balžanková

zpět

PROREKTOR
PRO VÝZKUM A VÝVOJ
Ondřej Roubal
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FAKULTA EKONOMICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA PRÁVNÍCH A SPRÁVNÍCH STUDIÍ

DĚKAN
Otakar Schlossberger

DĚKAN
Eduard Bruna

PRODĚKAN PRO VÝZKUM
A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Petr Wawrosz

PRODĚKAN PRO
PEDAGOGICKOU PRÁCI
Tomislav Potocký

PRODĚKAN PRO VÝZKUM
A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Jiří Straus

KATEDRA
FINANCÍ

KATEDRA
MARKETINGOVÉ
KOMUNIKACE

KATEDRA PRÁVA

Eva Kostikov

PRODĚKAN PRO
PEDAGOGICKOU PRÁCI
Zdeněk Sadílek

Markéta Brunová

Aleš Hes

KATEDRA
EKONOMIE
A MANAGEMENTU

KATEDRA
JAZYKŮ

KATEDRA REGIONÁLNÍHO
ROZVOJE A VEŘEJNÉ SPRÁVY

Tomislav Potocký

René Wokoun

Naděžda Petrů

KATEDRA KRIMINALISTIKY
A FORENZNÍCH DISCIPLÍN

KATEDRA
INFORMATIKY
A MATEMATIKY

Jiří Straus

Jan Lánský

zpět

další
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PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU
Provádí se podáním přihlášky ke studiu na vysoké
škole včetně úhrady administrativního poplatku
za přijímací řízení. Přihlášku lze podat elektronicky prostřednictvím www.vsfs.cz nebo lze zvolit
papírový formulář (SEVT 49 145).
TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Uchazeč o studium bude informován o termínu
přijímacího pohovoru prostřednictvím pozvánky
zaslané e-mailem nebo poštou (pokud není v přihlášce uvedená e-mailová adresa).
PŘIJÍMACÍ POHOVOR
U přijímacího pohovoru uchazeč předloží úředně
ověřenou kopii maturitního vysvědčení (uchazeči
o bakalářský studijní program), resp. úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu (uchazeči o navazující magisterský program). Letošní

absolventi středních škol a bakalářských programů doloží tyto dokumenty po složení závěrečných zkoušek (nejpozději při zápisu do studia).
Uchazeči ze zahraničí doloží nostrifikaci zahraničního studia.
Přijímací řízení sestává z pohovoru s představiteli VŠFS s podáním základních informací
o škole a o studiu a podpisu smlouvy o studiu.
Uchazeči dále mohou absolvovat dobrovolné
písemné testy všeobecných znalostí zvoleného
studijního programu. Tyto testy si na základě
předaného klíče uchazeči sami opraví a zhodnotí
vlastní předpoklady ke studiu. Zahraniční uchazeči o studium programů vyučovaných v českém
jazyce píší povinně vstupní test z českého jazyka. Uchazeči o studium programů vyučovaných
v anglickém jazyce píší povinně vstupní test

zpět

z anglického jazyka nebo předloží certifikát
dokládající jejich znalost anglického jazyka.
POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
300 Kč při podání přihlášky elektronickou cestou
(úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na
účet VŠFS nebo v hotovosti – do zahájení přijímacího řízení).
500 Kč při podání tištěné přihlášky (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo
v hotovosti při podání přihlášky – do zahájení přijímacího řízení).
Podrobnosti k přijímacímu řízení doktorského
studia naleznete zde.

BSBA

Bc. Ph.D. g.
In
MB
A
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Aplikovaná informatika
Bc.



Mgr.

Čemu vás naučíme:
5
5
5
5

Ekonomika a management
Bc.

Objektově orientované programování
Principy operačních systémů
Programování

•
•
•

5
5
5
5
5
•
•
•

•
•
•
•

Softwarové inženýrství
Strategie a řízení IS
Znalostní inženýrství

•
•
•

Mezinárodní obchodní vztahy
Retail management
Specifika rodinného podnikání

Controlling, Řízení rizik
International business
Logistické systémy
Marketingové řízení podniku

•

Strategické řízení podniku, strategické řízení
lidských zdrojů
Řízení inovací a změn

•

5 střední a vyšší manažerské pozice podnikových útvarů (obchod vč. zahraničního,
marketing, HR, controlling, logistika, finance, řízení rizik, kvalita atd.)
5 management rodinných podniků
5 v nadnárodních korporacích a holdingových strukturách
5 ve startupech, službách či neziskových organizacích
5 jako CEO své vlastní firmy

správci sítí a databází, programátoři, testeři
manažerské pozice v IT
banky, pojišťovny, průmyslové a obchodní organizace
státní správa a samospráva, poradenské a vývojové firmy
soukromé podnikání jako majitelé IT firem

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Auditing
Business model
Manažerské minimum

Kde se uplatníte:

Kde se uplatníte:
5
5
5
5
5

2022

řídit podnik budoucnosti – i ten rodinný
sestavit a před investory vyargumentovat podnikatelský plán
flexibilní, dynamické a kreativní práci v týmu
využití trendových manažerských aplikací
podnikatelskému strategickému myšlení

Profilové předměty (Ing.)
•
•
•

Bezpečnost informačních systémů
Dobývání znalostí z databází
Simulace a modelování



Profilové předměty (Bc.)

Projektování informačních systémů
Systémy a modely
Úvod do databázových systémů

Profilové předměty (Mgr.)
•
•
•

Studium
v AJ

Čemu vás naučíme:

2022

řešení projektových a provozních úkolů na pozicích IT specialistů
projektování a správě informačních systémů a databází
tvorbě internetových aplikací a relačních databází
objektově orientovanému programování

Profilové předměty (Bc.)
•
•
•

Ing.

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Termíny Dnů otevřených dveří naleznete na

www.vsfs.cz

www.vsfs.cz

zpět

Termíny Dnů otevřených dveří naleznete na

www.vsfs.cz

další
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Finance
Bc.

Ing.

Ph.D.

Bezpečnostně právní studia
Studium
v AJ

Čemu vás naučíme:
5
5
5
5

Bc.



vědomostem z investičního a komerčního bankovnictví
základům bankovní regulace a dohledu
teorii a fungování moderních finančních trhů včetně jejich analýz
efektivní komunikaci s klientelou bankovních domů a finančních institucí

Finanční a investiční matematika
Investiční, komerční a centrální bankovnictví
Mikroekonomie a Makroekonomie

•
•
•

5
5
5
5
5
5

Podnikové finance a daně
Pojišťovnictví
Regulace a dohled nad finančními institucemi

Finanční investování
Finanční řízení podniku
Moderní bankovnictví

•
•

•
•
•

•
•

Ochrana osob, majetku informací a duševního
vlastnictví
Vybrané problémy kriminologie
Hospodářská kriminalita

Bezpečnostní vědy
Systém ochrany bezpečnosti v ČR
Dokazování v trestním řízení

•
•
•

Kriminalistika – teorie a metodologie
Počítačová kriminalita a informační bezpečnost
Probační a mediační služba

Kde se uplatníte:
státní správa, veřejná správa i soukromý sektor na pozicích bezpečnostních specialistů
podnikové útvary zajišťující problematiku bezpečnosti firmy
právní specialisté ve státní správě v oblasti práva, kriminalistiky a forenzních věd
veřejné instituce včetně vlády ČR při realizaci požadavků EU k zabezpečení plynulého,
efektivního a bezpečného chodu každého úřadu
5 policisté, hasiči, strážníci, pracovníci bezpečnostních agentur a detektivních služeb
5
5
5
5

specialisté a manažeři bankovního sektoru
specialisté finančních oddělení v průmyslu a službách
státní správa a samospráva
finanční poradenství v komerční a podnikatelské sféře
pojišťovací zprostředkovatelé nebo likvidátoři pojistných událostí

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

•

Profilové předměty (Mgr.)

Oceňování podniků
Právo ve financích a finančních službách
Řízení rizik

Kde se uplatníte:
5
5
5
5
5

teorii a praxi bezpečnostní problematiky a forenzních disciplín
základům trestního a ústavního práva, kriminologie a kriminalistiky
znalostem z ekonomických disciplín pro posouzení bezpečnostních jevů v podnikání
strategiím ochrany právních statků a ochrany veřejného pořádku v právním prostředí
orientaci v oblasti kybernetické kriminality a bezpečnosti, ochraně dat i uživatelů na
národní i mezinárodní úrovni
Bezpečnostní studia
Teorie práva, trestní právo, ústavní právo
a státověda
Správní a ústavní soudnictví

•
•
•
•

2022

Profilové předměty (Bc.)

Profilové předměty (Ing.)
•
•
•



Čemu vás naučíme:

2022

Profilové předměty (Bc.)
•
•
•

Mgr.

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Termíny Dnů otevřených dveří naleznete na

www.vsfs.cz

zpět

Termíny Dnů otevřených dveří naleznete na

www.vsfs.cz

další
str.
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Právo v podnikání
Bc.

Kriminalistika a forenzní disciplíny


Mgr.

Čemu vás naučíme:
5
5
5
5
5
5

Bc.

Čemu vás naučíme:

2022

byznysu a právu
aplikaci práva v podnikatelské a obchodní praxi
podnikovému managementu
specifikům trestního práva ve vztahu k podnikatelské činnosti (hospodářská kriminalita)
moderním a novým trendům, které ovlivňují nebo se dotýkají právních aspektů podnikání
evropskoprávní dimenzi podnikání
Business model
Právo obchodních korporací
Manažerské minimum

•
•
•

Řízení podniku
Pracovní právo
Soukromé právo

Profilové předměty (Bc.)

•
•

Obchodní závazkové právo
Strategické řízení podniku

Profilové předměty (Mgr.)

•
•
•

Profilové předměty (Mgr.)
•
•

Controlling
Pracovní právo

•
•
•

Kde se uplatníte:
5 manažerské pozice v podnicích a soukromých firmách
5 právní specialisté v bankách, veřejné správě a všude, kde se uplatní široké znalosti z
oblasti práva občanského, finančního a trestního
5 tuzemské i zahraniční firmy zabývající se výrobou, obchodem či službami
5 právní odbory obchodních a výrobních firem i organizace poskytující služby

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

2022

5 základním znalostem trestního práva hmotného a procesního,
kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd
5 aplikaci potřebných právních předpisů s využitím poznatků oborově příslušných
specializovaných oblastí
5 znalostem kriminalistických metod při zajišťování a vyhodnocování stop
a vyšetřování trestných činů
5 kriminalistickým technikám (např. daktyloskopie, kriminalistická biologie,
trasologie, kriminalistická balistika, písmoznalectví)

Profilové předměty (Bc.)
•
•
•



Mgr.

Kriminalistická metodika, taktika a technika
Forenzní psychologie
Psychologie a sociologie zločinu
Bezpečnostní management a integrovaný
záchranný systém
Dokazování v trestním řízení
Forenzní identifikace osob a věcí

•
•
•

Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika
Soudní lékařství
Trestní právo

•
•
•

Kriminalistika – teorie a metodologie
Počítačová kriminalita a informační bezpečnost
Řízená odborná praxe KR

Kde se uplatníte:
5 pozice kriminalisticko-právních specialistů a nižšího managementu
5 právní specialisté ve státní správě, s využitím znalostí z práva, kriminalistiky
a forenzních věd
5 oblast bezpečnostní problematiky a soukromé bezpečnostní služby
5 policisté, hasiči, strážníci a pracovníci bezpečnostních agenturách

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Termíny Dnů otevřených dveří naleznete na

www.vsfs.cz

zpět

Termíny Dnů otevřených dveří naleznete na

www.vsfs.cz

další
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Marketingová komunikace
Bc.

Mgr.

Studium
v AJ



Čemu vás naučíme:
5
5
5
5
5

Regionální rozvoj a veřejná správa
Bc.

Čemu vás naučíme:

2022

dovednostem pro působení v marketingovém, mediálním a reklamním průmyslu
moderním trendům v oblasti podpory prodeje, přímého marketingu
tvůrčí dovednosti v písemné a audiovizuální tvorbě v public relations
nejčastěji užívaným marketingovým technikám a postupům
efektivnímu využití sociálních medií v marketingové komunikaci

5
5
5
5

Marketing
Makroekonomie
Psychologie v marketingové komunikaci

•
•
•

Public Relations
Mikroekonomie
Sociologie

•
•
•

•
•
•

Mikroekonomie
Makroekonomie
Psychologie zákaznického chování

Profilové předměty (Ing.)

Profilové předměty (Mgr.)
•
•
•

Globální marketing
CSR reportování a média
Media a kultura

2022

znalostem z oblasti správního práva
orientovat se v problematice regionálního rozvoje
základům managementu a ekonomie
znalostem z oboru veřejné správy

Profilové předměty (Bc.)

Profilové předměty (Bc.)
•
•
•



Ing.

•
•

Management obcí, měst a regionů
Veřejné finance
Správní právo

Regionální struktury ČR a Evropy
Teorie regionálního rozvoje a regionální
politika

•
•
•

Socioekonomická a správní geografie
Regionální rozvoj a regionální politika
Regionální a municipální ekonomika

•
•
•

Veřejná ekonomika
Teorie veřejné správy
E-Government

Kde se uplatníte:
5
5
5
5
5

marketingové, PR a mediální agentury
podnikové útvary marketingu, vnějších vztahů a komunikace s veřejností
manažerské pozice v odborných médiích a zpravodajských serverech
obchodní a distribuční útvary vydavatelských domů
tiskoví mluvčí podniků a organizací státní správy

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Kde se uplatníte:
5
5
5
5
5

manažerské a jiné pozice ve státní správě
odborné pozice na ministerstvech, krajském či obecním úřadě
specialisté v mezinárodních organizacích, orgánech EU
specialisté na komunikaci a čerpání dotací v privátním sektoru
poradenské a konzultační firmy

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Termíny Dnů otevřených dveří naleznete na

www.vsfs.cz

zpět

Termíny Dnů otevřených dveří naleznete na

www.vsfs.cz
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SEMESTR JE ROZVRŽEN DO 12 TÝDNŮ
PREZENČNÍ FORMA STUDIA
Výuka probíhá v pracovních dnech, formou přednášek a cvičení, pondělí – pátek dle rozvrhu.
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
Výuka probíhá jednou za 14 dní (6 krát za semestr), formou soustředění,
v pátek od 14.00 (výjimečně dopoledne) do 20.45 a v sobotu od 8.00 do 19.00 dle rozvrhu.
INDIVIDUÁLNÍ PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ
umožňuje studentovi dohodnout si s pedagogy individuální konzultace,
náhradní úkoly a termíny plnění studijních povinností, a to vždy na začátku
daného semestru
Podrobnosti k doktorskému studiu naleznete zde.

zpět
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ROK 2022/2023

Sleva
6 000 Kkyč
pro prvá

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
Programy vyučované v českém jazyce
29 500 Kč / semestr prezenčního nebo kombinovaného studia
Programy vyučované v anglickém jazyce
43 000 Kč / semestr prezenčního nebo kombinovaného studia
MAGISTERSKÉ PROGRAMY
Programy vyučované v českém jazyce
32 000 Kč / semestr prezenčního nebo kombinovaného studia
Programy vyučované v anglickém jazyce
43 500 Kč / semestr prezenčního nebo kombinovaného studia
DOKTORSKÉ PROGRAMY
Programy vyučované v českém jazyce
33 000 Kč / semestr prezenčního nebo kombinovaného studia
Programy vyučované v anglickém jazyce
44 500 Kč / semestr prezenčního nebo kombinovaného studia

GLOBAL PROGRAM „B“
Economics and Management + BSBA
119 000 Kč / rok prezenčního nebo kombinovaného studia
Marketing Communication + BSBA
122 000 Kč / rok prezenčního nebo kombinovaného studia
Ekonomika a management + BSBA
92 000 Kč / rok prezenčního nebo kombinovaného studia
Marketingová komunikace + BSBA
95 000 Kč / rok prezenčního nebo kombinovaného studia
GLOBAL PROGRAM „M“
Economics and Management/Marketing Communication + MBA
202 000 Kč za rok prezenčního studia
200 000 Kč za rok kombinovaného studia
Ekonomika a management/Marketingová komunikace + MBA
180 000 Kč za rok prezenčního studia
177 000 Kč za rok kombinovaného studia

Nabízíme možnost splátkového kalendáře.
zpět
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City University of Seattle

Od svého založení v roce 1973 City University of Seattle neustále pracuje na své nabídce studijních programů tak, aby poskytovala relevantní a aktuální vzdělání v rychle se měnícím světě. CityU je akreditovaná soukromá nezisková organizace mající kromě své domovské univerzity v Seattlu
(stát Washington) pobočky po celém světě. Bez ohledu na to, jaký program si student vybere, získá v daném oboru jak odborné znalosti, tak celistvý
globální pohled. Kromě každoročního vysokého hodnocení výuky na národní úrovni (U.S. News, Best Online Programs), patří CityU mezi 10 nejlépe hodnocených univerzit v U.S.A. zabývajících se vzděláváním dospělých profesionálů. Za dobu své existence má CityU přes 55.000 absolventů,
z toho 13.000 z řad mezinárodních studentů.
Spolupráce se City University of Seattle se datuje od roku 2002. Jako jedna z 8 vysokých škol v ČR má VŠFS akreditaci České asociace MBA škol
(CAMBAS).
STUDIJNÍ PROGRAM CITY UNIVERSITY OF SEATTLE:
MBA (Master of Business Administration) - specializace: globální management, globální marketing, finance.
SPOLEČNÉ PROGRAMY CITY UNIVERSITY OF SEATTLE A VŠFS:
GLOBAL PROGRAM MBA: Marketing Communication + MBA
		 Economics and Management + MBA
GLOBAL PROGRAM BSBA: Marketing Communication + BSBA
		 Economics and Management + BSBA
zpět

další
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MBA

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
• Studijní program byl vyvinut ve spolupráci se zástupci klíčových průmyslových odvětví, kteří
poskytli cenné informace, čemu musí dnešní lídři obchodního světa rozumět, co ovládat a používat v rámci své organizace.
• Příprava na převzetí vrcholových pozic v českých i mezinárodních podnicích, nebo na úspěšné vedení vlastní firmy.
PRŮBĚH STUDIA
Studium se skládá z 12 základních kurzů, které jsou doplněny o 4 kurzy vybrané specializace.
Prezenční soustředění probíhá o víkendu zpravidla mezi prvním a druhým týdnem.
On-line výuka, stejně tak jako veškerá komunikace probíhá přes studijní a informační systém
BlackBoard. Celková doba studia je 16 měsíců.

zpět

1. týden

on-line výuka,
samostudium, úkoly

pá, so, ne

prezenční soustředění

3 týdny

on-line výuka,
samostudium, úkoly

další
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GLOBAL PROGRAM M
MASTER STUDY
UDĚLOVANÉ TITULY: ING. + MBA
Global Program „M“ je koncipován pro studenty
a uchazeče o magisterské/inženýrské studium na VŠFS,
kteří chtějí získat konkurenční výhodu na globalizujícím
se trhu práce rozšířením svých vědomostí i dovedností. Při souběžném studiu navazujícího magisterského
programu na VŠFS a studijního programu MBA na City
University of Seattle mohou získat dva tituly současně. Úspěšným absolventům VŠFS udělí titul Ing./Mgr.,
uznávaný v celé EU, a při splnění povinností studijního programu MBA v angličtině jim City University of
Seattle udělí také mezinárodně platný titul MBA.

VÝHODY STUDIA
• prostupnost studijním programů VŠFS a CityU dává možnost absolvovat část studia
MBA v rámci skladby předmětů navazujícího magisterského studia, tj. předměty shodného obsahu student absolvuje pouze jednou – významná úspora času, celková doba
studia obou programů je dva roky,
• významná finanční úspora
• vlastní profil studenta na stránkách City University of Seattle využitelný jako reference,
přístup k informačním zdrojům
• možnost zapojit se do programu studentské mobility v celé síti poboček
City University of Seattle.
NABÍZENÉ PROGRAMY
Economics and Management (VŠFS) & MBA (CityU)
Marketing Communication (VŠFS) & MBA (CityU)

zpět
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GLOBAL PROGRAM B
BACHELOR STUDY
UDĚLOVANÉ TITULY: BC. + BSBA
Pro studenty akreditovaných bakalářských programů
VŠFS je připravena mimořádná a výhodná nabídka. Při
souběžném studiu bakalářských programů na VŠFS
a City University of Seattle mohou získat dva bakalářské tituly současně. Úspěšným absolventům VŠFS udělí titul Bc., uznávaný v celé EU, a při splnění povinností
bakalářského studia v angličtině jim City University of
Seattle udělí také mezinárodně platný titul BSBA.

VÝHODY STUDIA
• uznání části bakalářského studia City University of Seattle v rámci skladby předmětů
a kreditů, které student absolvuje v bakalářském studiu VŠFS,
• významná časová a finanční úspora,
• globální pohled na současné problémy tržního světa, osvojení si umění se rozhodovat
v nelehkém podnikatelském prostředí charakteristickém narůstající složitostí a nejistotou, seznámení se s technologickými trendy v oblasti umělé inteligence, které vstupují
do oblasti průmyslu a obchodu,
• možnost zapojit se do programu studentské mobility v celé síti poboček
City University of Seattle
NABÍZENÉ PROGRAMY:
Economics and Management (VŠFS) & BSBA (CityU)
Marketing Communication (VŠFS) & BSBA (CityU)

zpět
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ERASMUS+
Skvělá příležitost zažít něco nového, zdokonalit své jazykové schopnosti a poznat nové přátele.
Zahraniční studijní pobyty v délce 1 až 2 semestry.
Pracovní stáže v průběhu letních prázdnin. Možnost absolventské stáže v délce až 12 měsíců.
Dostupné pro studenty prezenčního i kombinovaného studia bakalářského i magisterského programu
Do programu se mohou zapojit i studenti doktorského studia
Po dobu studia v zahraničí zůstáváte řádným studentem VŠFS (platíte školné, pobíráte veškeré finanční příspěvky – stipendia, sociální dávky atd.)
Student v rámci programu Erasmus+ získává finanční podporu. Její výše se liší podle cílové země.
Předem schválené předměty absolvované v rámci studia v zahraničí jsou studentům uznány bez nutnosti je dodatečně splnit na VŠFS
Spolupracujeme s více než 40 evropskými univerzitami.
Vybrané partnerské univerzity: Haute Ecole EPHEC (Belgie), Sapienza Universita di Roma (Itálie), Fachhochschule des bfi Wien (Rakousko), Universidad CEU
San Pablo (Španělsko), Savonia University of Applied Sciences (Finsko), Hochschule Mainz (Německo), University of Piraeus (Řecko), Anadolu University (Turecko),
IPAC – Institute of Higher Education (Francie)
ISC – INTERNATIONAL STUDENT CLUB
ISC sdružuje studenty VŠFS, kteří se zúčastnili programu Erasmus+, nebo o něj mají zájem. ISC ve spolupráci se zahraničním oddělení VŠFS organizuje aktivity pro
zahraniční Erasmus+ studenty a pomáhá jim se zapojením do studia a místního života. Pokud se chcete zapojit do aktivit klubu, poznat zajímavé lidi z různých
zemí, a máte zájem o Erasmus+, rádi Vás přivítáme.
zpět
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SPOLUPRACUJEME
S VÍCE NEŽ
50 UNIVERZITAMI
Z 35 ZEMÍ SVĚTA
V roce 2014 jsme uzavřeli unikátní třístrannou smlouvu
s americkou City University of Seattle a čínskou Chanchung University of Finance and Economics o výměně studentů. Intenzivní spolupráci máme navázanou
s univerzitami v USA, Mexiku, Číně, Indii, Gruzii, Kazachstánu, J. Koreji a v mnoha dalších zemích EU.
Pořádáme Letní a Zimní školy, Global Practical Training
Program a další krátkodobé studijní programy. Každoročně tak u nás přivítáme řadu zahraničních studentů,
kteří s námi stráví několik týdnů či měsíců.

Pro studenty, kteří mají zájem o studium v zahraničí
mimo program Erasmus+, je k dispozici Exchange Program a Free Mover Program, který jim umožňuje strávit
1 až 2 semestry na partnerské univerzitě.
KONFUCIŮV INSTITUT
Ve spolupráci s partnerskou China Jiliang University
jsme v roce 2019 založili Konfuciův institut, který nabízí studentům VŠFS i veřejnosti kurzy čínštiny od
začátečníků pro pokročilé, workshopy kaligrafie a čajového obřadu. Absolventi našich kurzů mohou zažádat
o krátkodobé stipendijní programy v Číně na naši partnerské univerzitě. Součástí Konfuciova institutu je také
ekonomický think tank, který několikrát do roka vydává
Bulletin obsahující analýzy česko-čínských obchodních
vztahů. Více na www.konfucius-vsfs.cz nebo na našem
FB: Konfuciův institut, VŠFS Praha

zpět

INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF UNIVERSITY PRESIDENTS (IAUP)
Asociace prezidentů, rektorů a vrcholových manažerů univerzit a vysokých škol z více než sta zemí světa.
Jejím posláním je trvalé zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a posilování významu vysokých škol jako moderátorů a iniciátorů mezinárodní
spolupráce a komunikace mezi světovými velmocemi a zeměmi třetího světa. Je aktivním členem
významných světových institucí (např. UNESCO).
Rektorka univerzity Bohuslava Šenkýřová byla již
podruhé zvolena do výkonného výboru asociace.
IAUP je pro VŠFS mostem k řadě zahraničních spoluprací, díky členství jsme ji navázali např. s čínskými nebo gruzínskými univerzitami.
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A. KURZY DLE § 60 ZÁKONA
O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

C. OSTATNÍ KURZY

VŠFS realizuje programy celoživotního vzdělávání, ze kterých lze při splnění stanovených podmínek přestoupit na akreditované bakalářské studijní programy.
Podrobnosti naleznete zde ��
Vysoká škola finanční a správní v rámci Institutu celoživotního vzdělávání
realizuje přípravné, prohlubující a specializační kurzy.

B. AKREDITOVANÉ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY,
KURZY A ZKOUŠKY

Určené pro:
• uchazeče o bakalářské studium,
• uchazeče o navazující magisterské studium,
• studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia,
• absolventy
• pro širokou veřejnost.

Katalog kurzů na webu iczv.vsfs.cz

Určené pro:
• finanční poradce pro oblast penzijního spoření
• investiční poradce
• poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů pojišťovací zprostředkovatele
• pro realitní zprostředkvatele Informace ke zkouškám na webu iczv.vsfs.cz
zpět
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Od roku 2012 získala univerzita status výzkumné organizace,
a jako jedna z mála soukromých vysokých škol jsme získali další
finanční prostředky na podporu výzkumu z veřejných zdrojů ve
dvou směrech:
• institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
• účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum.

PROPOJUJEME TEORII S PRAXÍ
Cíleně zapojujeme studenty do vědeckovýzkumné činnosti již na úrovni
navazujícího magisterského studia. Intenzivně pracujeme se studenty
doktorského studia a poskytujeme jim podporu. Soustřeďujeme se také na
aplikovaný výzkum, spolupracujeme s řadou významných firem. Na podporu
výzkumu a vývoje jsme založili Interní grantovou agenturu (IGA).

Vědecké časopisy VŠFS
ACTA VŠFS – Ekonomické studie a analýzy:
vědecký recenzovaný časopis zařazený např. do databáze Erih plus, Index Copernicus, RePEc aj.
Forenzní vědy, právo, kriminalistika – Vědecké studie a analýzy:
vědecký recenzovaný časopis, zařazený do seznamu publikací o bezpečnosti
European Association for Security.

Příklady významných výzkumných projektů:
• Pokrizová bankovní regulace a její dopad na ekonomickou
aktivitu v malé exportně orientované ekonomice (GA ČR)
• Mezinárodní přenos šoků v rámci makrofinančních vazeb (GA ČR)
• Maturita efektivní a sociálně spravedlivá (TA ČR)
• Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku
a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti (MV ČR)
• Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích (GA ČR)
• Jak provádět dobrou správu při poskytování sociálních, kulturních
a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv autorských
a práv souvisejících (TA ČR)
• Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od genetické determinace
k územní kohezi (TA ČR)

Cena prof. Františka Vencovského
Od roku 2007 probíhá ve dvouletém intervalu soutěž, podporující ekonomický
výzkum. V roce 2019 proběhl již 7. ročník konference.

zpět
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STUDIJNÍ ZÁZEMÍ

MULTIMEDIÁLNÍ
CENTRUM

VŠFS je moderní, špičkově vybavená škola.
Plné pokrytí budov prostřednictvím wi-fi připojení.
Všechny posluchárny vybaveny dataprojektory, PC a ozvučením.
K dispozici více než 400 PC či notebooků.
Moderní informační systém umožňující elektronickou komunikaci.

Studentům umožňuje díky plně vybavenému televiznímu
studiu získat dovednosti nutné pro multimediální prezentace a vyzkoušet si profese spojené s audiovizuální tvorbou.

STUDENTSKÝ KLUB
A BISTRO TIM
V prostorách školy nabízíme moderní prostory pro
stravování i relaxaci studentů.
zpět
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CENTRUM
KNIHOVNICKÝCH
SLUŽEB A ODBORNÁ
KNIHOVNA MOJMÍRA HELÍSKA

NAKLADATELSTVÍ
VYSOKÉ ŠKOLY
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
Produkuje od roku 2002 pro vnitřní i vnější knižní trh.
Odborná prezentace výsledků výzkumných úkolů a hodnocení výsledků
ukončených výzkumných programů a studií.
Veškeré edice jsou připravovány novinářskými a nakladatelskými profesionály.
Svoji produkci nakladatelství nabízí v prodejnách VŠFS, prostřednictvím
e-shopu i na volném trhu ve vybraných renomovaných knihkupectvích.

Moderní pracoviště vybavené kvalitním informačním systémem.
Umožňuje jak vyhledávání, tak rezervaci přímo v knihovně
i na dálku prostřednictvím internetu.
Katalogizace vyhovuje mezinárodním standardům.
K dispozici máme kromě 40 tisíc svazků i zahraniční
a česká odborná periodika.
Součástí centra je počítačová studovna, kde mají studenti volný přístup
na internet a do databází Proquest Central, ASPI a Monitora.
Součástí fondu jsou elektronické knihy společnosti EBSCO a Proquest.

zpět
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VŠFS je leaderem na trhu vysokoškolského vzdělávání, pokud jde o podmínky pro slaďování
studia a rodinných povinností.
Individuální studijní plány studentům umožňují sladit rodinné a studijní i pracovní povinnosti.
Studenti (i zaměstnanci) mohou umístit své děti do univerzitní školky, která funguje v rámci
Společenství škol.
Škola studentům nabízí stravovací a ubytovací služby, lékařské služby, volnočasové a sportovní
aktivity.
Stipendijní fond VŠFS pro sociálně a fyzicky handicapované studenty
Ve spolupráci s Prahou 10 umožňuje v rámci stipendií studovat dětem z dětských domovů.
Ze svých prostředků podporuje každoročně talentované handicapované studenty.
Do této podpory se zapojují prostřednictvím různých beneficí i zaměstnanci a studenti univerzity.
Univerzita pravidelně na podporu stipendijních programů vydává charitativní kalendáře.
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V pravidelné anketě zjišťujeme jejich uplatnění
i další vzdělávací potřeby.
Vnímáme a reflektujeme jejich připomínky ke studiu.
Pořádáme pravidelná setkání.
Zveme absolventy na akce školy.
Věříme svým absolventům
– přednostně mezi nimi vyhledáváme
svoje zaměstnance.

KLUB ABSOLVENTŮ
Sdružuje absolventy univerzity, kterých je již přes 30 000. Aktivně komunikuje a zajišťuje živou zpětnou vazbu. Poskytuje svým členům řadu výhod od slev na vzdělávací kurzy, pozvánky na uzavřené konference nebo
volný vstup do knihovny.
ABSOLVENTSKÝ KLUB DIAMANT
Klub DIAMANT vznikl jako sdružení úspěšných absolventů, kteří se rozhodli po skončení studia nadále podporovat svoji univerzitu a udržet tak
kontakt s jejím vedením. Nachází tak platformu pro setkávání se zajímavými osobnostmi ze společenského, podnikatelského a politického života.
Finanční prostředky Klubu Diamant jsou spravovány prostřednictvím Fondu Diamant z příspěvků jeho členů a slouží převážně pro potřeby klubu.
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Studijnía
středisk

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, a. s.
Praha Estonská – sídlo univerzity
Estonská 500
101 00 Praha 10

obsah

Karlovy Vary
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, a. s.
T. G. Masaryka 541/3
360 01 Karlovy Vary

Most
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, a. s.
Pionýrů 2806
434 01 Most

Praha Vltavská
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, a. s.
Vltavská 12
150 00 Praha 5

Praha Campus VŠFS Vlkova
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, a. s.
Vlkova 12
130 00 Praha 3

Praha Campus VŠFS Smíchov
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, a. s.
Plzeňská 66
150 00 Praha 5

Ubytování pro studenty v nově
zrekonstruovaných prostorách.

Ubytování pro studenty v nově
zrekonstruovaných prostorách.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Aktuální informace o dnech otevřených dveří najdete na našich webových stránkách

člen Společenství škol
www.kouzelneskoly.cz | www.gymnaziumkodanska.cz | www.vsfs.cz
VŠFS je držitelem ocenění kvality ECTS Label od Evropské komise.
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