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FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ (FES)
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice poskytuje kvalitní vysokoškolské
vzdělání v oblasti ekonomie, veřejné správy a informatiky. Připraví tě na kariéru ve
veřejné správě, v managementu malých i velkých podniků, finančních institucích nebo
neziskových organizacích. Vyznáš se v ekonomických procesech, pojišťovnictví, informačních technologiích. Seznámíš se s předměty z oblasti ekonomiky a managementu, z problematiky veřejné správy a práva, s informačními systémy, technologiemi a výpočetní technikou, matematikou a statistikou, s důrazem na dobrou průpravu
v cizích jazycích.
Výuku pravidelně zpestřujeme workshopy, zveme odborníky z praxe, vyjíždíme na exkurze a realizujeme odborné praxe pro studenty. Část studia můžeš strávit v zahraničí. Mezinárodní joint degree je program se zahraniční univerzitou v Litvě, nebo Double
degree program s Technickou univerzitou v Drážďanech. Oba probíhají v angličtině
a můžeš se do nich snadno zapojit v navazujícím magisterském studiu.
Ve studiu v prezenční i kombinované formě v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech studuje na fakultě 1 300 studentů.
S absolventy Fakulty ekonomicko-správní se můžeš setkat na významných pozicích
v bankách, státních úřadech či v řídicích funkcích mezinárodních společností. Absolventi oborů zaměřených na veřejnou správu nebo regionální rozvoj našli uplatnění
v orgánech státní správy a samosprávy.
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PŘEHLED OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Název programu

Titul

Forma

R

Bc.

PS/KS

3

Hospodářská politika a veřejná správa

BAKALÁŘSKÉ

Specializace: Veřejná ekonomika a správa
Specializace: Ekonomika regionálního sportu

Bc.

PS

3

Specializace: Finanční správa
Hospodářská politika a veřejná správa
zaměření Obchodní inspekce
Finance

Bc.

PS

3

Bc.

PS/KS

3

Bc.

PS

3

Specializace: Management podniku

Bc.

PS/KS

3

Specializace: Ekonomika a provoz podniku

Bc.

PS

3

Bc.

PS/KS

3

Bc.

PS

3

Bc.

PS

3

Ing.

PS/KS

2

Ing.

PS/KS

2

Ekonomika a management

Informatika a systémové inženýrství
Specializace: Informační a bezpečnostní systémy
Aplikovaná informatika
zaměření na multimédia ve firemní praxi
Informatics and System Engineering (v angličtině)
Specializace: Informatics in Public Administration

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ

Hospodářská politika a veřejná správa
Specializace: Ekonomika veřejného sektoru
Ekonomika a management
Specializace: Ekonomika a management podniku
Specializace: Management finančních institucí

Ing.

PS

2

Finance

Ing.

PS

2

Ing.

PS/KS

2

Ing.

PS

2

Ing.

PS

2

Název programu

Titul

Forma

R

Hospodářská politika a správa

Ph.D.

PS/KS

3

Systémové inženýrství a informatika

Ph.D.

PS/KS

4

Ekonomika a management

Ph.D.

PS/KS

3

Aplikovaná informatika

Ph.D.

PS/KS

4

Informatika a systémové inženýrství
Specializace: Informační a bezpečnostní systémy
Informatics and System Engineering (v angličtině)
Obor: Informatics in Public Administration
Economic Policy and Administration (v angličtině)

DOKTORSKÉ

Obor: Regional Development and Governance

R
PS

KS
2

standardní doba studia v rocích
prezenční forma studia
kombinovaná forma studia

DŮLEŽITÁ DATA
Bakalářské studium
podávání přihlášek do

31. 3. 2022
studijní průměr a preferenční body

přijímací zkoušky

Uchazeči o bakalářské studium zasílají:
• úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení z předposled. ročníku
• úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
• doklady pro bonifikaci v přijímacím řízení

31. 3. 2022
15. 6. 2022
15. 4. 2022

Vykonání testů Obecných studijních předpokladů u spol. Scio
(není povinné)
od prosince 2021 do května 2022

Navazující magisterské studium
podávání přihlášek do

15. 4. 2022
vážený průměr

přijímací zkoušky

Doktorské studium
podávání přihlášek do

31. 5. 2022

přijímací zkoušky

13. 6.– 1. 7. 2022

Den otevřených dveří
Termín:

pátek 10. 12. 2021 – celouniverzitní DOD

Místo a adresa konání:

posluchárna E1, budova EB
Studentská 95, Pardubice 2
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JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU?
Termín pro podání přihlášky:
pro bakalářské studium
pro navazující magisterské studium
pro doktorské studium

31. 3. 2022
15. 4. 2022
31. 5. 2022

Forma přihlášky:

elektronicky

Administrativní poplatek:

za každou podanou přihlášku 500,– Kč

Adresa pro zaslání dokladů:

Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2

Název účtu adresáta:

Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice

Číslo účtu:

37030561/0100

Variabilní symbol:

4920

Konstantní symbol:

379 pro platbu složenkou
308 pro platbu převodem

Specifický symbol:

oborové č. uchazeče

Uchazeč o bakalářské studium 
vyplní v elektronické přihlášce všechny
požadované údaje včetně studijního průměru ze závěrečného vysvědčení z předposledního ročníku střední školy. Uchazeč si může podat přihlášky i do více oborů. Administrativní poplatek ve výši 500,–
Kč se hradí za každou podanou přihlášku.
Vyplněnou elektronickou přihlášku a doklad o jejím zaplacení student na fakultu nezasílá. Přijetí e-přihlášky a platby si
uchazeč může zkontrolovat po zadání své-

ho rodného čísla na internetové adrese:
http://eprihlaska.upce.cz
Zaregistrování a uhrazení přihlášky je jen
prvním krokem k možnému přijetí uchazeče. Ten však musí provést i další požadované úkony, a to včas odmaturovat
(do 15. 6. 2022), zaslat ověřenou kopii vysvědčení ze 3. ročníku střední školy (do
31. 3. 2022) a ověřenou kopii maturitního
vysvědčení (do 15. 6. 2022), případně doklady pro uznání bonifikace v přijímacím řízení.

Uchazeč o navazující magisterské studium
si podává přihlášky do vybraného studijního oboru elektronickou formou na adrese:
http://eprihlaska.upce.cz.
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Uchazeč si může podat přihlášky do více
oborů. Administrativní poplatek 500,– Kč
se hradí za každou podanou přihlášku.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ
Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je: 

•
•
•
•

řádně podaná a zaplacená přihláška
dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou
doložení požadovaných dokladů
uchazeč musí získat v přijímacím řízení min. 50 bodů

Splní-li výše uvedené podmínky větší počet uchazečů, než je nejvyšší stanovený možný
počet přijímaných uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších.

Způsob rozhodování o přijetí
Pořadí uchazečů do jednotlivých studijních
specializací bude určeno na základě studijního průměru ze střední školy.

•

Pořadí si mohou uchazeči vylepšit bonifikací:
• za úspěšné složení maturitní zkoušky z předmětu Matematika rozšiřující
nebo Matematika+;
• výsledkem z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo z testu
Matematiky v rámci Národní srovnávací zkoušky (NSZ, Scio) v termínu
od 1. 12. 2021 do 31. 5. 2022;
• za úspěšnou účast v krajském kole
Matematické olympiády vyhlašované
MŠMT ČR v kategorii A, B, C nebo P (viz
Organizační řád soutěže) ve školním
roce 2021/22 nebo předchozích 4 letech;
• za účast ve Středoškolské odborné
činnosti (SOČ) či jiné odborné soutěži vyhlašované MŠMT ČR v některém
z následujících oborů: Matematika
a statistika, Matematika, fyzika, Informatika – pouze pro studijní programy
„Informatika a systémové inženýrství“
a „Aplikovaná informatika“, Ekonomika
a řízení (pouze pro studijní programy
„Hospodářská politika a veřejná správa“
a „Ekonomika a management“)a to ve
školním roce 2021/22 nebo předchozích 4 letech;

•
•

•

za úspěšné absolvování certifikované
jazykové zkoušky z angličtiny na úrovni
B2. Tato skutečnost bude doložena certifikátem;
za prospěch z maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury;
za úspěšnou účast v Soutěž & Podnikej,
tj. za účast v republikovém finále nebo
za 1. – 3. místo v republikovém finále –
pouze pro studijní program „Ekonomika
a management“;
za úspěšnou účast v Ekonomické olympiádě pořádané INEV z.ú. – pouze pro
studijní programy „Ekonomika a management“ a „Finance”.

Absolvování testu OSP, zkoušky Matematika rozšiřující, Matematika+ a prospěch
z maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury není podmínkou pro účast v přijímacím řízení.
Studijní průměr ze střední školy a výše
uvedená bonifikace budou přepočteny na
body, které se sčítají. Uchazeč musí získat
minimálně 50 bodů v přijímacím řízení, aby
mohl být přijat.

5

Uchazeči, kteří:

•

dosáhnou studijního průměru z předposledního ročníku střední školy 1,8 nebo
lepšího,

•

nebo budou hodnoceni u zkoušky Matematika+ nebo Matematika rozšiřující stupněm velmi dobře či lepším,

•
•

nebo dosáhnou ve Scio testu OSP nebo Matematiky percentilu 60 a lepšího,
nebo doloží certifikát z jazykové zkoušky z angličtiny na úrovni C1 a vyšší;

budou přijati ke studiu, pokud nebude překročen nejvyšší možný počet přijímaných
uchazečů.

Uchazeči ze zahraničí
České zákony nařizují ověření veškerého
vzdělání získaného v zahraničí za účelem
přijetí ke studiu na univerzitě. Vaše dokumenty musí být legalizované, přeložené do
českého nebo anglického jazyka (případně
originálně ve Slovenštině), a vaše vzdělání
musí projít procesem uznávání zahraničního vzdělání. Ověření zahraničního vzdělání
je spojeno s poplatkem 600 Kč za každou
fakultu, na kterou se hlásíš.
Uchazeči se stáním občanstvím jiným než
České republiky nebo Slovenské republiky
musí doložit jazykovou způsobilost Certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince
(CCE, pořádá UJOP, Univerzita Karlova)
minimálně na úrovni B2 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky,
vykonanou v posledních 5 letech.

Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince (CCE) jsou na úroveň postaveny:

•
•
•

•

•

vykonaná maturitní zkouška z čes. jazyka,
úspěšně absolvovaný předchozí stupeň
vzdělávání v čes. nebo sloven. jazyce,
úspěšně absolvované přezkoušení z českého jazyka minimálně na úrovni B2 na
Jazykovém centru Univerzity Pardubice,
které bude nabízeno v omezeném rozsahu a bude platné pouze pro přijímací řízení na Fakultu ekonomicko-správní,
úspěšně absolvovaná zkouška z českého jazyka minimálně na úrovni B2 v posledních 5 letech na instituci, která byla
certifikována organizací ALTE (Association of Language Testers in Europe) a je
plnoprávným členem této organizace,
úspěšně složená Státní jazyková zkouška základní (B2) z českého jazyka v posledních 5 letech a vykonaná na jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky.

POVINNOSTI UCHAZEČE O BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
•
•
•
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do 31. 3. 2022 doručit úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení z předposledního ročníku střední školy na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95,
532 10 Pardubice
do 15. 6. 2022 doručit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
do 15. 4. 2022 zaslat podklady pro bonifikaci v přijímacím řízení (pokud o ni máte
zájem) tzn.: potvrzení o úspěšné účasti v krajském kole Matematické olympiády
nebo certifikát o státní jazykové zkoušce nebo za úspěšnou účast v SOČ.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZ. MAGISTER. PROGRAMŮ
Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je:

•
•
•

řádně podaná a zaplacená přihláška
úspěšné ukončení bakalářského studia
doložení požadovaných dokladů

Přijetí uchazečů do jednotlivých specializací bude určeno na základě váženého průměru za celou dobu bakalářského studia. Splní-li podmínky větší počet uchazečů než
je nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, rozhodne pořadí nejlepších.
Uchazeči, jejichž výsledek státní závěrečné zkoušky bakalářského studia bude hodnocen stupněm „prospěl(a) s vyznamenáním“, budou přijati ke studiu přednostně, pokud
nebude překročen nejvyšší stanovený počet přijímaných uchazečů.
Vážený průměr (VP) se vypočte jako podíl součtu výsledných známek (číselně vyjádřených) ze všech zapsaných klasifikovaných předmětů násobených jejich kreditním
ohodnocením a celkového součtu kreditního ohodnocení těchto předmětů za celé bakalářské studium, tj. podle vzorce:
VP = Σ (kredity × čís. hodnota klasifikace) / Σ kredity za předměty s číselnou hodnotou
klasifikace
Výpočet se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

POVINNOSTI UCHAZEČE O MAGISTERSKÉ STUDIUM
•
•

do 3. 6. 2022 zaslat na studijní oddělení FES výpis studijních výsledků za bakalářské studium pro určení pořadí uchazečů
předložit úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (nebo potvrzení o absolvování bakalářského studia) - u zápisu do studia
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PŘÍPRAVNÝ KURZ Z MATEMATIKY
Ústav matematiky a kvantitativních metod FES nabízí možnost upevnění a doplnění si
chybějících znalostí formou přípravného kurzu z matematiky. Výuka je zaměřena především na ty části středoškolské matematiky, které jsou nevyhnutelnou podmínkou
pro studium vysokoškolské matematiky na naší fakultě.

Podzimní přípravný kurz

•
•
•
•
•
•

rozsah 28 hodin
vždy v sobotu od 9 hodin
zahájení 27. 8. 2022
ukončení 17. 9. 2022
cena kurzu 2900,– Kč
přihlášky zašlete do 20. 8. 2022

Pro většinu studentů naší fakulty je nutné
zvládnutí povinně volitelného předmětu
Praktikum z matematiky, který je vyučován v zimním semestru prvního ročníku.
Pro všechny studenty je pak nutné úspěšně zvládnout předmět Matematika, který
obsahuje základní partie vysokoškolské
matematiky. Obsah kurzu je zaměřena především na ty části středoškolské matematiky, které jsou nevyhnutelnou podmínkou
pro studium vysokoškolské matematiky
na naší fakultě.

Přihlášku a další informace ke kurzům naleznete na webových stránkách fakulty:
fes.upce.cz/fes/pripravne-kurzy

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ
Písemné rozhodnutí děkana fakulty o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeč
do vlastních rukou poštou nebo elektronicky na internetové adrese: www.upce.cz/
rozhodnuti-o-prijimacim-rizeni (dle zadání v elektronické přihlášce).
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod univerzitním číslem uchazeče na
internetové adrese www.upce.cz/fes.
Přijatí uchazeči budou pozvání k zápisu do studia.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému uchazeč udělil plnou moc, ve lhůtě 30
dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana, podat odvolání proti rozhodnutí.
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7x PROČ STUDOVAT NA FESce?
1. Zajímavé studijní programy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nabízíme 8 studijních programů v bakalářském, magisterském a doktorském studium v prezenční i kombinované formě studia. Vybrat si můžete v oblasti veřejné správy, podnikové ekonomiky, managementu, financí nebo informatiky, která je propojená
s ekonomikou.
2. Dobré uplatnění na trhu práce

Přes 8 tisíc absolventů FES našlo uplatnění v mezinárodních společnostech, bankách,
státních úřadech nebo neziskových organizacích jak v České republice, tak v zahraničí. Odborné praxe a exkurze jsou již součástí studia. Fakulta s třicetiletou tradicí
a širokou nabídkou oborů je dobrou vstupenkou na pracovní trh.
3. Moderní forma organizace studia

Díky kvalitnímu informačnímu studijnímu systému, mohou provádět studenti úkony
spojené se studiem přes internet, bez zbytečných papírů a front. Studenti si mohou
vybrat volitelné předměty ze všech fakult Univerzity Pardubice dle svého zájmu a obohatit tak svůj studijní plán i o poznatky z jiných odvětví.
4. Získání zkušeností ze zahraničí

Fakulta a Univerzita zajišťuje zahraniční studijní pobyty a stáže na partnerských univerzitách a vysokých školách např. v rámci programu Erasmus+. Fakulta nabízí v navazujícím magisterském studiu i mezinárodní joint degree program se zahraniční univerzitou v Litvě a double degee program s univerzitou v Drážďanech. Studium probíhá
v angličtině.
5. Bohatý stipendijní program

Fakulta podporuje nadané studenty různě zaměřenými stipendii - jak prospěchovými
tak mimořádnými za výjimečné počiny. Studenti dále mohou získat stipendium ubytovací, sociální nebo na zahraniční mobility.
6. Široké možnosti sportovního života

Studenti mohou využít širokou nabídku sportů (kolektivních i individuálních) v nové
sportovní hale, na univerzitní loděnici nebo tenisových kurtech. Výborné podmínky
jsou i pro cyklistiku a in-line bruslení.
7. Ucelený univerzitní kampus

Fakulta se nachází v moderně vybaveném univerzitním kampusu, kde jsou v těsné
blízkosti koleje, menza, učebny, knihovna i tělocvičny. WiFi síť je ve všech lokalitách
univerzitního kampusu a studenti tak mají volný přístup k internetu.
Celý univerzitní areál je v blízkosti centra města (chůze 10 minut).
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STIPENDIUM NA FES
Naše fakulta podporuje nadané a pracovité studenty. V průběhu studia si budete moci
přilepšit nejrůznějšími stipendii, která jsou vyplácena na základě splnění předem daných kritérií.

Prospěchové
stipendium pro
studenty prez.
formy studia

Účelem stipendia je motivace studentů prezenčního studia k dosahování vynikajících studijních výsledků. Úspěšný student může získat
každý měsíc až 4 000,– Kč.

Cena děkana
FES za vynikající
bakalářskou
a diplomovou
práci

Fakulta chce motivovat studenty k řešení zajímavých témat v rámci závěrečných prací.
Úspěšný absolvent může získat od 3 000,– Kč
(za bakalářskou práci) až do 20 000,– Kč (za
diplomovou práci).

Mimořádná
stipendia

Za vynikající výsledky v oblasti vědy a výzkumu, za reprezentaci fakulty v oblasti sportu,
kultury atd., za služby osobní asistence handicapovaným studentům.

Stipendium na
podporu studia
v zahraničí

Pro studenty vyjíždějící studovat na vysokou
školu nebo na pracovní stáž do zahraničí
v rámci programu Erasmus nebo CEEPUS.

Ubytovací
stipendia

Pro studenty v prezenční formě studia, kteří
nemají místo trvalého pobytu v okrese Pardubice. Každý měsíc získají částku 600,– Kč.

Sociální
stipendium
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V případech tíživé sociální situace studenta.

PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMECH
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Název programu

Titul

Forma Délka

Specializace: Veřejná ekonomika a správa

Bc.

PS/KS 3 roky

Specializace: Ekonomika regionálního sportu

Bc.

PS

3 roky

Specializace: Finanční správa
Hospodářská politika a veřejná správa
zaměření Obchodní inspekce
Finance

Bc.

PS

3 roky

Hospodářská politika a veřejná správa

Bc.
Bc.

PS/KS 3 roky
PS

3 roky

Ekonomika a management
Specializace: Management podniku

Bc.

Specializace: Ekonomika a provoz podniku

Bc.

PS/KS 3 roky
PS

3 roky

Informatika a systémové inženýrství
Specializace: Informační a bezpečnostní systémy
Aplikovaná informatika
zaměření na multimédia ve firemní praxi

Bc.
Bc.

PS/KS 3 roky
PS

3 roky

Zkratky:
PS

prezenční forma studia (denní forma studia, která umožňuje studentovi
docházet pravidelně na přednášky a semináře)

KS

kombinovaná forma studia (vzdělávací forma je založená na řízeném
samostatném studiu s využitím distančních opor doplněné skupinovými
konzultacemi. Ty probíhají většinou jedenkrát za měsíc v pátek a v sobotu celý
den. Rozsah požadovaných znalostí je identický s prezenčním studiem)

Bc.

bakalářský studijní program
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STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA
Během bakalářského studia programu Hospodářská politika a veřejná správa získáš
orientaci ve veřejných rozpočtech, správě majetku, správním řízení a související legislativě i regionálním rozvoji, zároveň hravě ovládneš IT technologie. Po škole můžeš
zamířit na úřady, třeba magistráty statutárních měst, ale i ministerstva. Uplatníš se
ale i v soukromém sektoru třeba ve finančních odděleních obchodních společností.

SPECIALIZACE: VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA
Bc., PS/KS, 3 roky
Pokud chceš, aby tvoje práce měla skutečný význam a dopad, není Ti lhostejné, v jaké
společnosti žiješ, pak je pro Tebe veřejná správa skvělá volba. Naučíme Tě rozumět
chodu úřadů a správním agendám, veřejným rozpočtům, plánovat rozvojové projekty,
efektivně spravovat veřejný majetek. Prostě všechno, co potřebuješ k vytvoření a prosazení nápadů, které mohou pomoci tisícům lidí ve Tvém okolí.

Co tě naučíme?
Získáš především vědomosti pro výkon
ekonomických a dalších činností na úřadech, zejména z oblasti ekonomiky, veřejné správy, marketingu, účetnictví, správního práva a využívání moderních informačních technologií a softwarové podpory pro
organizační a analytické práce a výsledky
budeš umět skvěle prezentovat.

12

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studia budeš
připraven zejména pro práci na ekonomických odděleních obecních a krajských
úřadů a specializovaných úřadů na regionální úrovni, můžeš ale také zamířit na finanční úseky soukromého sektoru. Je to
na Tobě, jakou cestu si zvolíš, my Ti ale
garantujeme, že z Tebe bude profík. Jestliže budeš pokračovat v navazujícím studiu,
porozumíš tvorbě veřejných politik a hravě
se uplatníš na ministerstvech v klíčových
ekonomických pozicích.

STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA
SPECIALIZACE: EKONOMIKA REGIONÁLNÍHO SPORTU
Bc., PS, 3 roky
Jsi aktivní sportovec a chceš mít i formální vzdělání? Pak to můžeš spojit a studovat
na naší fakultě sportovní obor z jeho ekonomické strany. Finance samozřejmě hýbou
světem sportu, a proto Tě může zaujmout studium Ekonomika regionálního sportu,
kde se naučíš, jak získat pro klub dotace, jak je rozdělit anebo jak organizovat a řídit
sportovní soutěže nebo sportovní kluby.

Co tě naučíme?
Naučíš se všechno o financování sportu,
připravíš rozpočty, zkontroluješ účetnictví. Budeš umět rozhodovat o rozdělování
dotací, hospodářsky řídit sportovní organizace, znalosti budeš mít také ze správy sportovních areálů. Zvládneš pořádat
sportovní kurzy, tábory, ale i sportovní soutěže a turnaje. Naučíme Tě také analyzovat a vyhodnocovat výkonnost sportovců
a sportovních týmů.

Čím budeš?
Budeš ekonom se specializací na regionální sport. Uplatníš se jako ekonom na
regionálních ale také na vyšších úrovních
veřejné správy, která je odpovědná za rozdělování dotací a řízení sportu, nebo jako
manažer v různých sportovních klubech
a asociacích, na úřadech na odděleních,
kam spadá problematika sportu. Případně
budeš moci začít sám podnikat jako poradce pro čerpání dotací či v oblasti pořádání různých sportovních aktivit a sebepoznávacích a sebeprožitkových kurzů.

13

STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA
SPECIALIZACE: FINANČNÍ SPRÁVA
Bc., PS, 3 roky
Zajímáš se o to, jak a proč se platí daně, jak se rozdělují jejich výnosy a chceš se
dozvědět více o jednotlivých druzích daní a umět je vypočítat? Chceš vědět víc o daňovém řízení, a tedy i o tom jak přesně se daně vybírají, jak probíhá daňová kontrola
a jak se nezaplacené daně vymáhají? Chceš se orientovat v tom, jak funguje Finanční správa a další správní orgány? Potom si vyber specializaci Finanční správa! Umíš
jednat s lidmi, máš rád v dokumentech pořádek a rád počítáš? Bakalářské studium
Finanční správa Ti Tvůj sen pomůže realizovat. U nás se naučíš vše o daních, budeš
specialistou na jejich výpočet, výběr, kontrolu i vymáhání na finančních úřadech. Případně se můžeš stát úspěšným daňovým poradcem. A protože jediná jistota je, že
daně se budou platit vždycky, budeš mít jistotu zaměstnání.

Co tě naučíme?
Naučíme Tě daně od A až po Z. Dokážeš
je vypočítat, zkontrolovat daňové přiznání,
vyznáš se v účetních výkazech a v účetní
závěrce. Zvládneš bez problémů rozeznat
náklady daňově uznatelné a neuznatelné
a poradíš si i s daňovými úlevami. Nadto
budeš rozumět veřejným a regionálním financím a rozpočtům a nebude Ti cizí ani
finanční analýza. Se vším Ti pomůže praxe
na finančním úřadě, kterou budeš absolvovat v průběhu studia.

14

Čím budeš?
Po absolvování bakalářského studia najdeš bez problémů práci u finančního
úřadu a dalších, jako jsou obecní a krajské úřady, kde povedeš správní agendu
a řízení. Můžeš se vydat i druhou cestou
a pracovat v soukromé sféře u daňového
poradce nebo na finančních odděleních
obchodních společností. Samozřejmě si
také můžeš zvýšit vzdělání v našem inženýrském programu a vykonávat pak specializovanější činnosti a zastávat pak velmi
zajímavou pozici třeba na Generálním finančním ředitelství či v TOP managementu obchodní společnosti.

STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA
ZAMĚŘENÁ PROFESNĚ NA OBCHODNÍ INSPEKCI
Bc., PS/KS, 3 roky
Chceš mít vystudovanou vysokou školu, ale nejsi zrovna typ, co rád sedí hodiny v lavicích? Jsi akční a nesnášíš nespravedlnost a nekalé praktiky obchodníků? Baví Tě
právo a jsi důsledný? Spoj všechny tyto přednosti se studiem a vydej se na cestu
ochránce práv spotřebitelů. Každý týden budeš chodit na kontroly s Českou obchodní
inspekcí. Po škole nebudeš absolvent bez praxe, ale profík, kterého každý zaměstnavatel v oboru hledá.

Co tě naučíme?
Budeš rozumět problematice ochrany
spotřebitele, nekalosoutěžních jednáních
ohrožujících spotřebitele a fungování České obchodní inspekce. Budeš umět identifikovat falza a nebezpečné výrobky, zkontrolovat internetový obchod. Budeš také
samozřejmě vědět, jak se vede kontrola
v provozovně podnikatele a jak rozhodnout
o sankci za porušení zákonů. Budeš umět
spotřebitelům poradit a řešit mimosoudní
cestou různé spory mezi spotřebitelem
a podnikatelem. Naučíš se číst zákony
a aplikovat je v praxi. Protože budeš mít
znalost fungování i jiných inspekcí či úřadů, které provádějí různé kontroly, budeš
rozumět správnímu dozoru i v širších souvislostech. Místo psaní bakalářské práce
se zaměříš daleko víc na praxi, od druhé
ročníku budeš chodit s inspektory ČOI po
kontrolách. Znalosti se ověřují praktickou
zkouškou, klauzurní prací, kde prokážeš,
že umíš udělat kontrolu a sepsat z ní protokol. Po škole tak nebudeš absolvent
bez praxe, ale profík, který se uplatní hned
v rámci ČOI, případně u jiného kontrolního
orgánu. Pokračovat můžeš samozřejmě
ale i v navazujícím studiu.

Čím budeš?
Po úspěšném ukončení bakalářského studia najdeš uplatnění především na pozici
inspektora nebo metodika České obchodní inspekce, ale i na jiných institucích veřejné správy. Zamířit můžeš samozřejmě i do
soukromé firmy. Pokud si budeš chtít znalosti ještě prohloubit a mít před jménem
titul Ing., můžeš samozřejmě pokračovat
v navazujícím magisterské programu.
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STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

FINANCE
Bc., PS, 3 roky
Láká tě práce v bance, pojišťovně, v jiné finanční instituci nebo ve finančním oddělení
firmy? Chceš dělat to, po čem je na trhu práce vysoká poptávka a co je zpravidla nadstandardně finančně ohodnoceno? Chceš rozumět široké oblasti financí a ekonomie
v souvislostech? Vyber si studijní program Finance!

Co tě naučíme?
Porozumíš problematice financí, a to jak
z pohledu teorie, tak praxe, na kterou klademe velký důraz. Budeš umět získávat,
odborně zpracovávat, vyhodnocovat, analyzovat a komentovat finanční a ekonomické informace a data, a na základě toho
se rozhodovat v profesním, ale i osobním
životě. Zároveň tě naučíme vše diskutovat a nalézat komplexní řešení v týmovém
prostředí. Porozumíš reálným situacím na
finančních trzích a budeš je umět řešit,
a to zejména v bankovnictví, pojišťovnictví,
v oblastech financování podniku a investičního rozhodování. Zároveň se naučíš
cizí jazyk, využívat informační a účetní
systémy a budeš znát a umět aplikovat základní právní předpisy, to vše v maximální
míře uplatnitelné v ekonomické a finanční
realitě. Tyto praktické zkušenosti získáš
díky odborné praxi realizované během studia a tím, jak získané znalosti a dovednosti
v průběhu celého studia procvičujeme na
příkladech z praxe.
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Čím budeš?
Po úspěšném absolvování bakalářského
studia se uplatníš zejména na pozicích
nižšího a středního managementu v institucích finančního trhu, jako jsou banky,
pojišťovny, investiční zprostředkovatelé,
penzijní fondy, leasingové společnosti
a podobně, ale i na finančních a ekonomických pozicích ve firmách. Zároveň získáš
znalosti potřebné pro navazující magisterské studium stejného nebo podobného
programu.

STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

EKONOMIKA A MANAGEMENT
Chceš být manažerem ve firmě nebo si založit vlastní start-up? Nebo se vidíš v obleku
v bance? Nebo bys raději pracoval v oblasti obchodu a služeb? Jsi komunikativní, máš
organizační schopnosti, chceš vést lidi nebo právě naopak je Ti blízká práce ekonoma
a účetní zápisy? Ať už jsou Tvé preference jakékoliv, v bakalářském programu Ekonomika a management se naučíš vše, co potřebuješ. Budeš umět správně vyhodnotit
a rozhodnout situace, vyznáš se v personalistice, zvládneš účetnictví a finanční záležitosti. Budeš rozumět i zákonům, daním a vůbec fungování firem jako právnických
osob.

SPECIALIZACE: MANAGEMENT PODNIKU
Bc., PS/KS, 3 roky
Jsi kreativní a rád organizuješ vše kolem sebe? Zároveň chceš získat dobré ekonomické vzdělání, zvládat IT technologie a chceš uplatnit znalost cizího jazyka při
práci v zahraniční firmě? Bakalářské studium Management podniku je stvořené přímo pro Tebe.

Co tě naučíme?
Naučíme Tě vše potřebné, abys dokázal
kriticky přemýšlet a přinášet kreativní řešení problémů spojených s řízením firem.
Budeš umět vše naplánovat, spočítat, statisticky analyzovat a vyhodnotit, vyznáš se
v účetnictví, právu i psychologii. Naučíme
Tě vést lidi a týmy, řídit investice. Specializace zahrnuje čtyři hlavní oblasti: ekonomie a aplikované ekonomické disciplíny,
management a specifické manažerské
činnosti, informační technologie včetně
matematicko-statistických disciplín a také
ostatní předměty, jako je například právo
a cizí jazyky.

Čím budeš?
Jako absolvent bakalářského oboru se
uplatníš v podnikatelské sféře a v neziskovém sektoru. Vést můžeš nadaci, občanské sdružení, ale můžeš také založit a řídit
vlastní firmu. Jestli máš rád výzvy, můžeš
být i součástí týmů řešící krizové situace
a jestli chceš pokračovat ve studiu na naší
fakultě a získat titul Ing., není to žádný
problém. Naučíme Tě toho mnohem více
a ještě budeš mít větší šanci získat po škole pozici, po které toužíš.
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STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

EKONOMIKA A MANAGEMENT
SPECIALIZACE: EKONOMIKA A PROVOZ PODNIKU
Bc., PS, 3 roky
Zajímá Tě svět byznysu? Ať už se vidíš v malé firmě nebo nadnárodním korporaci,
tento obor je šitý přímo pro Tebe.

Co tě naučíme? 
Naučíme Tě vše potřebné, abys mohl zamířit jako ekonom do výrobních i obchodních
podniků a služeb. Budeš se umět rozhodovat a pracovat jako týmový hráč, vyznáš se
v účetnictví a finančních operacích a levou
zadní zvládneš IT technologie. Zároveň
budeš umět skvěle cizí jazyk, protože ten
u nás můžeš studovat celých 5 let.
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Čím budeš?
Po ukončení bakalářského studia můžeš
pracovat ve firmách, především jako ekonom, analytik, vedoucí provozu a to v České republice i v zahraničí, protože budeš
umět použít angličtinu i ve firemní praxi.
A když se rozhodneš, že budeš studovat
dále, navazující magisterské studium,
není to problém. Naučíš se toho u nás
ještě mnohem víc, abys mohl nastartovat
úspěšnou kariéru.

STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMATIKA A SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ
Dnes jedou především technické obory. Ale Ty nejsi zrovna typ na čistě technické
vzdělání? Nevadí. U nás můžeš studovat jedinečné propojení ekonomie a informatiky.
Každá firma, menší i větší, každý úřad potřebuje dobré IT specialisty, kteří zabezpečují
její bezproblémový chod. Ty nabídneš jedinečnou kombinaci znalostí IT i porozumění
fungování firmy či úřadu. Zaručujeme zajímavé studium a individuální přístup.

SPECIALIZACE: INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Bc., PS/KS, 3 roky
Už teď je Ti jasné, že data a informace mají cenu zlata. IT je Tvůj život a chceš studovat informatiku? Zároveň vidíš všude kolem sebe lidi i firmy, které si svá data třeba
i neúmyslně nechrání. Štve Tě, že dochází ke zneužitím a hackerským útokům, dokonce na instituce jako jsou nemocnice? Můžeš ochránit své okolí i celé firmy a instituce,
když propojíš svou lásku k IT se studiem bezpečnostních systémů a ochrany dat.

Co tě naučíme?
Studovat budeš od A až po Z informatiku,
k tomu přidáme rozeznání bezpečnostních
rizik a jejich vyhodnocování, šifrování, kódování. Zvládneš zpracovávat, analyzovat
a předávat data svým kolegům i šéfovi.
Zároveň se budeš umět pohybovat v prostředí firem, vyznáš se v ekonomice, managementu i právu. Cizí jazyk můžeš u nás
trénovat několik semestrů.

Čím budeš?
Budeš prostě informatik, který je specialistou na sběr, analýzu dat a jejich interpretaci. Můžeš pracovat jako bezpečnostní
analytik, auditor, prognostik, technický projektant, poradce. Zamířit můžeš na různé
úřady a instituce jako jsou, např. obecní
úřady, magistráty, záchranné složky a Policie ČR nebo do soukromých firem. Jestli
Tě studium zaujme a budeš chtít mít více
znalostí, můžeš u nás samozřejmě pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
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STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

APLIKOVANÁ INFORMATIKA
ZAMĚŘENÍ NA MULTIMÉDIA VE FIREMNÍ PRAXI
Bc., PS, 3 roky
Jsi kreativní a nespoutaný, hlavu máš neustále plnou nápadů? Zároveň je Ti blízká
oblast umění, ale zvládáš i moderní technologie? Pak určitě studuj obor, který spojuje umění s technologiemi a ekonomikou a je zaměřený na využití multimédií ve
firemní praxi.

Co tě naučíme?
Naučíme Tě navrhovat tištěné materiály
a vizuální styly, zpracovat grafický manuál.
Budeš umět navrhnout webové stránky pro
firmy, zvládneš profesionálně spravovat
sociální sítě, vyfotit a zpracovat digitální
fotografie. Vyznáš se v různých grafických
a audiovizuálních softwarech. Dokážeš
připravit a skvěle odprezentovat navrženou reklamní kampaň.
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Čím budeš?
Po skončení školy budeš moci pracovat na
různých pozicích jako multimediální specialista, který se uplatní v malých i středních
firmách nebo na úřadech na propagačních
odděleních, Můžeš si rozjet vlastní firmu
nebo naopak pokračovat u nás dále ve studiu v navazujícím magisterském studiu.

PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMECH
MAGISTERSKÉ STUDIUM
Název programu

Titul

Forma Délka

Ing.

PS/KS 2 roky

Specializace: Ekonomika a management podniku

Ing.

PS/KS 2 roky

Specializace: Management finančních institucí

Ing.

PS

2 roky

Finance

Ing.

PS

2 roky

Hospodářská politika a veřejná správa
Specializace: Ekonomika veřejného sektoru
Ekonomika a management

Informatika a systémové inženýrství
Specializace: Informační a bezpečnostní systémy

Ing.

PS/KS 2 roky

Zkratky:
PS

prezenční forma studia (denní forma studia, která umožňuje studentovi
docházet pravidelně na přednášky a semináře)

KS

kombinovaná forma studia (vzdělávací forma je založená na řízeném
samostatném studiu s využitím distančních opor doplněné skupinovými
konzultacemi. Ty probíhají většinou jedenkrát za měsíc v pátek a v sobotu celý
den. Rozsah požadovaných znalostí je identický s prezenčním studiem)

Ing.

navazující magisterský studijní program
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STUDIJNÍ PROGRAMY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA
SPECIALIZACE: EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU
Ing., PS/KS, 2 roky
Zajímá Tě chod státu, ekonomika a veřejné finance? Není Ti lhostejné veřejné dění
a chceš se podílet na tvorbě budoucích strategií, politik a rozhodování klíčových otázek budoucího směřování státu? Chceš mít jistotu pestré práce? Zapoj se aktivně už
tím, jaký obor vystuduješ a tím v podstatě svou kariéru nastartuješ.

Co tě naučíme?
Naučíš se analyzovat data a kriticky uvažovat. Budeš zvládat vyhodnotit aktuální
ekonomickou situaci, vyslovit závěry a navrhnout řešení pro zvýšení veřejného blaha
nás všech. Budeš umět vyhodnotit efektivnost a hospodárnost veřejných výdajů. Zároveň se naučíš, jak funguje management
a ekonomika veřejné správy, ale i privátního sektoru. Úroveň Tvé angličtiny bude
perfektní stejně jako zvládání ICT.
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Čím budeš?
Po ukončení studia budeš moci pracovat
na zajímavých ekonomických postech
všech ministerstev, jiných ústředních
správních úřadů, či jako vedoucí ekonom
na odděleních městských a krajských úřadů. Když budeš chtít, tak uplatnění hravě
najdeš v soukromých firmách a velkých
obchodních společnostech nebo jako poradce.

STUDIJNÍ PROGRAMY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

EKONOMIKA A MANAGEMENT
SPECIALIZACE: EKONOMIKA A MANAGEMENT PODNIKU
Ing., PS/KS, 2 roky
Chceš řídit vlastní firmu nebo se podílet na managementu velké firmy nebo zahraniční korporaci? Díky studiu navazujícího oboru Ekonomika a management podniku to
hravě zvládneš. Především si rozšíříš znalosti v oblasti obchodu a marketingu a manažerského řízení.

Co tě naučíme?
Naučíme Tě, jak se dělá finanční analýza a kontrola, budeš umět provést audit.
Zvládneš navrhovat investice a inovace na
českých i mezinárodních trzích. Získáš navíc znalosti z marketingu a obchodování.

Čím budeš?
Budeš ekonom, který je připraven pro práci
v TOP managementu. Nebo naopak můžeš pracovat jako manažer, který má za sebou ekonomické vzdělání. Kariéru můžeš
rozjet u společností zaměřených na výrobu
a obchod nebo v různých neziskových institucích.
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STUDIJNÍ PROGRAMY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

EKONOMIKA A MANAGEMENT
SPECIALIZACE: MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ
Ing., PS, 2 roky
Chceš získat kvalitní vědomosti v oblasti finančnictví a přidat se tak k desítkám velmi
úspěšných absolventů, kteří pracují na TOP postech v bankách, pojišťovnách a dalších společnostech jako je KPMG nebo EY?
Nebo chceš mít po absolvování studia dokonce dva diplomy – jeden z Univerzity Pardubice a druhý německý? Díky double degree programu s Univerzitou v Žitavě Ti to
umožníme! Jde o klasické studium magisterského programu specializace Management finančních institucí, který nabízí naše fakulta. Navíc ale strávíš jeden semestr
na IHI Zittau. Pro pobyt na zahraniční instituci je možné čerpat prostředky z Erasmus+. Studium probíhá v češtině, semestr v zahraničí se vyučuje v angličtině.

Co tě naučíme?
Naučíme Tě analyzovat finanční fungování a solventnost klientů, budeš umět samostatně a kvalifikovaně rozhodovat jak
a kam investovat. Naučíš se také plynně
cizí jazyk a bezproblémově používat pro
výpočty a analýzy moderní informační
technologie.
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Čím budeš?
Po ukončení studia budeš moci pracovat
jako analytik a finanční manažer bank,
pojišťoven a dalších finančních nebo investičních společností. Díky jedinečnému
studiu se přidáš k mnoha našim úspěšným
absolventům.
Získáním „double degree“ si významně vylepšíš postavení na evropském i českém
trhu práce.

STUDIJNÍ PROGRAMY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

FINANCE
Ing., PS, 2 roky
Láká tě práce v bance, centrální bance, pojišťovně, v jiné finanční instituci nebo ve
finančním oddělení firmy? Chceš dělat to, po čem je na trhu práce vysoká poptávka a
co je zpravidla nadstandardně finančně ohodnoceno? Chceš detailně rozumět široké
oblasti financí, ekonomie a chceš se orientovat v aktuálních ekonomických a finančních trendech? Vyber si studijní program Finance!

Co tě naučíme?
Získáš poznatky z aktuálních teoretických
a praktických přístupů k měnové politice,
mezinárodním financím, řízení finančních rizik ve finančních institucích, auditu, finančnímu řízení podniku, finančním
nástrojům v účetnictví, finančnímu právu
a k dalším specifickým oblastem financí.
Získáš předpoklady pro samostatnou analytickou práci s ekonomickými a finančními daty. Budeš umět identifikovat, analyzovat a řešit ekonomické a finanční problémy
jak v profesní, tak osobní rovině, navrhovat
odborná řešení, nastavovat a řídit související procesy, a to jak samostatně, tak v rámci pracovních týmů.

Čím budeš?
Po úspěšném absolvování magisterského
studia se uplatníš zejména na pozicích
středního a vyššího managementu v institucích finančního trhu, jako jsou banky, pojišťovny, investiční zprostředkovatelé, penzijní fondy, leasingové společnosti a podobně, ale i v řídících pozicích ve firmách.
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STUDIJNÍ PROGRAMY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

INFORMATIKA A SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ
SPECIALIZACE: INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Ing., PS/KS, 2 roky
Zajímá Tě na informatice to, jak data a systémy ochránit? Chceš se stát specialistou
na bezpečnost a zároveň se orientovat v ekonomických a právních vědách nebo Tě
zajímá projektový management?

Co tě naučíme?
Budeš navrhovat, realizovat a hodnotit
řešení v oblasti konkurenčního zpravodajství. Naučíš se profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie a využívat počítačem podporované
metody při rozhodování, pokročilé metody
Data Miningu a projektového managementu. Zároveň se vyznáš v ekonomice, právu
a máš možnost studovat cizí jazyky.
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Čím budeš?
Budeš informatik se zaměřením na kybernetickou bezpečnost, který najde práci
jako bezpečnostní auditor, analytik nebo
prognostik, technický projektant nebo manažer konkurenčního zpravodajství apod.
Kariéru můžeš začít na různých odděleních místních a krajských úřadů, ale také
v bezpečnostním průmyslu nebo systému
záchranných služeb a Policie ČR.

STUDIUM V CIZÍM JAZYCE
Fakulta nabízí i studium v anglickém jazyce. Studium je vhodné nejen pro zahraniční
uchazeče, ale i pro české uchazeče o studium. Více informací na fes.upce.cz/en

INFORMATICS AND SYSTEM ENGINEERING
OBOR: INFORMATICS IN PUBLIC ADMINISTRATION
Bc., PS, 3 roky | Ing., PS, 2 roky

Co tě naučíme?
Naučíme Tě spravovat sítě a databáze, vybírat a udržovat informační systémy, tvořit
webové stránky a objektivně se rozhodovat. Budeš umět analyzovat a reportovat
data, řídit projekty a skvěle prezentovat
informace i sebe sama. Vyznáš se také
v ekonomii, právu a managementu. Naučíš se přemýšlet v prostoru, tvořit mapy
a třeba i řídit drony. Celé studium probíhá
v angličtině. Získáš zároveň schopnost komunikovat v odborné angličtině.

Čím budeš?
Po ukončení bakalářského nebo navazujícího magisterského studia budeš
informatik a systémový inženýr, který najde uplatnění v soukromém sektoru i ve
státní správě na různých úřadech. Pokud
budeš chtít, můžeš být sám sobě šéfem
ve vlastní firmě. Můžeš u nás pokračovat
v magisterském a doktorském programu
a zajistit si tak skvělý rozjezd kariéry, protože budeš mít díky svému vzdělání skvěle našlápnuto.

ECONIMIC POLICY AND ADMINISTRATION
OBOR: REGIONAL DEVELOPMENT AND GOVERNANCE
Ing., PS, 2 roky
Studuj na naší fakultě tzv. Join Degree program, který vznikl ve spolupráci se Šiauliai
Univerzitou v Litvě a výuka v něm probíhá v angličtině (stačí jazyková úroveň B2). Jeden semestr probíhá na Univerzitě v Litvě, zbytek studia probíhá na FES.

Co budeš studovat?
Získáš znalosti v oblasti veřejné ekonomie, veřejné ekonomiky a financí a taky v oblasti
veřejné správy, governance a rozvoje regionů. Fakulta ekonomicko-správní zajišťuje zejména výuku veřejné ekonomie a financí a problematiku práva. Univerzita v Šiauliai pak
přednáší o oblasti řízení veřejného sektoru, veřejné politiky a rozvoje regionů.
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KOLEJE A JÍDLO
Univerzitní koleje se nacházejí přímo v univerzitním kampusu a v 5 pavilonech disponují kapacitou přibližně 1 300 lůžek. Pokoje se liší dle vybavení - KLASIK mají na
každém patře společné sociální zařízení a kuchyni, garsoniéry a apartmány pak mají
vlastní sociální zařízení a kuchyňku. Koleje Univerzity Pardubice získaly titul „Kolej
roku 2015“.
Univerzitní menza má dvě jídelny. Můžeš si zvolit hlavní velkou jídelnu v 1. poschodí,
kde si nemusíš jídla objedná vat předem a vybíráš si z aktuální nabídky. Jídlo objednané předem ti vydají v malé jídelně v přízemí. Menza vaří denně minimálně 4 druhy hlavních teplých jídel, z toho 1 pro vegetariány. Nabízí i minutky, bezlepková jídla, bagety,
salátový bar, zákusky, cukrovinky a nápoje. Dobře se najíš (po předchozí objednávce)
i v jídelnách na nám. Čs. legií a v areálu v Doubravicích, a také v bistru na DFJP.

SPORT NA UNIVERZITĚ
Kromě kvalitního vzdělávání dbáme i na vysokou úroveň sportovního vyžití našich
studentů. K duševní pohodě a nabrání fyzických schopností přispívá bohatá nabídka
týmových sportů i individuálních cvičení. Každý semestr u nás holduje zdravému pohybu kolem 1500 studentů.
Sportu se u nás studenti věnují v rámci povinné i volitelné tělesné výchovy.
Naše Katedra tělovýchovy a sportu organizuje pro studenty přes 20 sportovních akcí
ročně. Pořádáme sportovní pobyty a kurzy pro všechny naše studenty.
Naše vybavená moderní sportoviště jsou k dispozici každému zapálenému studentovi. Na výběr u nás máte z kolektivních i individuálních sportů - stačí si vybrat, co vás
baví!
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POZNÁMKY

www.feska.cz
fes_upce
feskapardubice
FES Alumni LinkedIN
Studentská 84, 532 10 Pardubice
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Koleje – pavilon E, Stavařov 100

Galerie, Studentská 519

Katedry – FF, KEMCh, Stavařov 97
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KK Vysokoškolský klub
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KD Koleje – pavilon D, Studentská 202
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KB Koleje – pavilon B, Studentská 200

KA Koleje – pavilon A, Studentská 199

Prodejna odborné literatury
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Lavička Václava Havla

Univerzitní dílny
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Katedra tělovýchovy a sportu,
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FES, FF – děkanáty, učebny,

EA Studentská 84
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univerzitní kampus
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DC DFJP – katedry, Studentská 95

EB DFJP, FF, FES – učebny, Studentská 95

Jazykové centrum, DFJP, FES

DB posluchárny, učebny, Studentská 95

DA DFJP – děkanát, učebny, Studentská 95

HB HC FChT – laboratoře, katedry, Studentská 573

HA FChT – děkanát, učebny, Studentská 573

UK Univerzitní knihovna, Studentská 519

Rektorát, Studentská 95
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UA Univerzitní aula, Studentská 519
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