
V
první řadě musí každý zvážit,

jaké jsou jeho silné stránky,
protože jedna věc je vystudo-
vat a druhá „být lepší než ti
ostatní“, tedy být úspěšný.

Dělat v lepším případě to, co ho baví a
stane se jeho koníčkem. Tedy vybírat si
pro sebe správný studijní program.

Zadruhé vybírám vysokou školu, na
kterou půjdu vybraný program studovat.
Většinou existuje několik škol, které nabí-
zejí podobný obor. Volba té „pravé“ by
měla být spojena s hlubším seznámení
se s ní. Je to poněkud časově náročné, ale
vyplatí se to. Nutno zjistit, jací akademič-
tí pracovníci na škole vyučují. Vybírám
tu, kde jsou ti nejlepší, kteří nemají vědo-
mosti vyčtené jen z učebnic, ale i bohaté
praktické zkušenosti.

Zatřetí se dívám, jaké je na škole klima.
K tomu dobře poslouží i informace od
kamarádů a známých, kteří již na ní stu-
dují nebo ji vystudovali. Nestačí web
nebo inzeráty a články PR, ve kterých
všechny školy píší, jak jsou skvělé. Někdy
může lákat nízké nebo nulové školné,
což ale nemusí být výraz kvality. Hlavní
je, jít se sám přesvědčit, jak to ve škole
vypadá.

Vhodným momentem jsou dny otevře-
ných dveří nebo jen tak ad hoc návštěva.
Nezájem, nadřazené až arogantní chování
akademických i neakademických pracov-
níků byste neměli akceptovat. Naopak –
škola musí být k zájemcům přívětivá a se
svými studenty aktivně komunikovat, zají-
mat se o jejich problémy a pomáhat jim je
řešit. Nejen to. Systém spolupráce s absol-
venty, doplňování dalších znalostí v rámci
kurzů celoživotního vzdělávání, tak aby

byli úspěšní po celý svůj profesní život,
svědčí o vysoké kvalitě a profesionalitě.
Tomu nebrání ani momentální restrikce
spojené s covidem.

Bonusem velmi důležitým je meziná-
rodní prostředí na vysoké škole, možnost
zapojení do různých projektů a zahranič-
ních stáží. Samozřejmostí pak bohatě
vybavená knihovna, moderní materiál-
ně-technické vybavení učeben a také
podpora mimoškolních aktivit studentů.

UČÍCÍ SE UNIVERZITA
Pokud chcete být ve svém profesním živo-
tě úspěšní, toto všechno byste měli od
vysoké školy požadovat. Naše univerzita
vám to nabízí. Pokusíme se vás o tom pře-
svědčit nejen na těchto stránkách, ale i
při vaší osobní návštěvě na Vysoké škole
finanční a správní v Praze, Mostě a Karlo-
vých Varech. Podívejte se na náš web a
seznamte se podrobněji s obsahovým
zaměřením studijních programů, s perso-
nálním obsazením vedení univerzity,
fakult i kateder. Seznamte se s moderním
zázemím naší univerzity – studentským
klubem s menzou a hernou i malým tele-
vizním studiem. Seznamte se s typy sti-
pendií, na které můžete dosáhnout.

Staňte se součástí společenství studen-
tů, absolventů, akademických pracovní-
ků i ostatních zaměstnanců a partnerů
školy, kteří tvoří přátelský, mezinárodní
a tvořivý organismus. Jsme vzájemně pro-
pojeni – naši absolventi se stávají našimi
zaměstnanci a naši zaměstnanci si zvyšu-
jí své vzdělání akreditovaným studiem i
odbornými kurzy. Jsme učící se univerzi-
ta. Přijďte se přesvědčit. Jsme univerzita
k vašim službám!

JAKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
NABÍZÍ VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

V PRAZE

Studijní program Titul
Aplikovaná informatika Bc., Mgr.
Finance Bc.; Ing.; Ph.D.
Finance [EN] Ph.D.
Ekonomika
a management Bc.; Ing.
Economics
and Management [EN] Bc.; Ing.
Marketingová
komunikace Bc.; Mgr.
Marketing
Communication [EN] Bc.; Mgr.
Bezpečnostně
právní studia Bc.; Mgr. – profesní
Kriminalistika
a forenzní disciplíny Bc., Mgr. –

profesní (v procesu akreditace)
Právo v podnikání Bc.; Mgr.
Regionální rozvoj
a veřejná správa Bc., Ing. -

profesní

Více informací naleznete na
www.vsfs.cz.

HLAVNÍ SÍDLO VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ MÁ NĚKOLIK POBOČEK. JEJÍ HLAVNÍ SÍDLO
JE V PRAŽSKÝCH VRŠOVICÍCH. FOTO: 2X ARCHIV VŠFS

Univerzita
přesně pro vás

Je statisticky dokázáno,
že čím má člověk vyšší
vzdělání, tím
pravděpodobněji najde
lepší uplatnění. Dnes to
platí víc než kdy jindy.
Na trhu je řada vysokých
škol s ohromnou nabídkou
studijních programů. Jak
vybrat správnou školu a na
ní obor, který mě připraví
do praxe tak, abych byl
úspěšný? Toť nelehký úkol.
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