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VZNIK 1950, OD 1991 ROZŠÍŘENÍ

7 FAKULT

49 KATEDER / ÚSTAVŮ

137 STUDIJNÍCH OBORŮ

7858 STUDENTŮ

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 
A INFORMATIKY

FAKULTA CHEMICKO-
TECHNOLOGICKÁ

FAKULTA FILOZOFICKÁ

FAKULTA RESTAUROVÁNÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ





FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

• vznik v roce 1991

• přes 1 600 studentů ve třech stupních studia

• přes 8 000 absolventů

• zajímavé studijní programy

• moderní forma organizace studia

• získání zkušeností ze zahraničí

• dobré uplatnění na trhu práce
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• Bakalářské – titul Bc.

základní VŠ studium (3 roky)

• Magisterské – titul Ing.

navazuje na bakalářské (2 roky)

• Doktorské – titul Ph.D. za jménem

navazuje na magisterské studium (4 roky)

STUPNĚ STUDIA

JAK TO NA VŠ FUNGUJE?
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BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
STUDIJNÍ PROGRAM SPECIALIZACE FORMA STUDIA

EKONOMIKA A MANAGEMENT MANAGEMENT PODNIKU P, K

EKONOMIKA A PROVOZ PODNIKU P, K

MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ P, K

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA P, K

FINANČNÍ SPRÁVA P, K

EKONOMIKA A ORGANIZACE 

BEZPEČNOSTI

P, K

EKONOMIKA REGIONÁLNÍHO SPORTU P, K

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA 

SE ZAMĚŘENÍM NA OBCHODNÍ INSPEKCE                                                                                               

P, K

INFORMATIKA A SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ INFORMATIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ P, K

INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY P, K

INFORMATIC AND SYSTEM ENGINEERING P

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

SE ZAMĚŘENÍM NA MULTIMÉDIA VE FIREMNÍ 

PRAXI                                                                                                                        

P



Fakulta ekonomicko-správní

EKONOMIKA A MANAGEMENT

MANAGEMENT PODNIKU

EKONOMIKA A PROVOZ PODNIKU

MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ
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Studijní program
Ekonomika a management
zaměřeno na podnikovou ekonomiku, management a marketing, podnikovou kulturu, malé 
a střední podniky, finance a účetnictví,  právní a IT rámec podnikání

přednosti SP:

• úzká spolupráce s praxí, studenti se účastní projektů organizovaných firmami v rámci
výuky, např. Coca-cola, Česká spořitelna, a.s., Týden teorie a praxe
v ekonomice – přednášky předních odborníků z praxe

• vysoká úspěšnost v účasti na studentských soutěžích na celostátní i mezinárodní
úrovni, např. Student broker (kapitálové trhy), Global Management Challenge
(management), Mladý delfín (marketing)

společný odborný základ pro všechny specializace: 
nauka o podniku, financování podniku, účetnictví, podnikové daně, finanční a kapitálové 
trhy, marketing, management,  řízení lidských zdrojů, odborná praxe
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Specializace 
Management podniku

vybrané odborné předměty:

• Malé a střední podnikání

• Strategický management

• Základy manažerského rozhodování

• Podniková kultura

• Profesní komunikace

• Projektový management I

• E-learning
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co bude absolvent umět:

• samostatně a odpovědně aplikovat manažerské přístupy 

• vyhledávat, zpracovávat a interpretovat informace 

• navrhnout marketingové nástroje a jejich aplikaci ve vazbě na aktuální situaci trhu

• identifikovat, třídit a interpretovat ekonomická data 

• provádět kvantitativní a kvalitativní analýzu ekonomických dat a využívat informační 
technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce

kde se absolvent uplatní:

• řídící pracovník na střední úrovni administrativních a správních činností

• specialista v oblasti obchodu, marketingu, reklamy a styku s veřejností, strategického, 
projektového a personálního řízení; podnikové kultury

• manažer v malých, středních a Start-Upových podnicích

• podnikatel – zakladatel malého podniku

Specializace 
Management podniku
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spolupráce s praxí:

• NEECO s.r.o.

• ATAS elektromotory Náchod

• East Bohemian Airport a. s.

• Škoda Auto a.s.

• regionální kancelář pro Pardubický kraj Czechinvest

• Hranipex

Specializace 
Management podniku
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Specializace 
Ekonomika a provoz podniku

vybrané odborné předměty:

• Podniková logistika

• Systémové řízení jakosti

• Organizace a bezpečnost provozu podniku

• Podnikové inovace

• Manažerské účetnictví

co bude absolvent umět:

• kriticky porovnat a zhodnotit ekonomické přístupy k řešení standartních situací 
v podniku 

• orientovat se zejména ve vnitropodnikových procesech

• provádět kvantitativní a kvalitativní analýzu ekonomických dat
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kde se absolvent uplatní:

• specialisté v účetní a daňové problematice

• v oblasti péče o jakost a životní prostředí

• odborní pracovníci v oblasti dopravy a obchodu

• odborní pracovníci v kalkulaci cen, nákladů a rozpočtů 

• manažeři logistických procesů

spolupráce s praxí:

• KPMG ČR, s.r.o. (audit podniků)

• Škoda auto, a.s. (ochrana životního prostředí, logistika, atp.)

• ATAS elektromotory Náchod a.s.

• C SYSTÉM CZ a.s. Brno

• FOXCONN CZ

• PETROF Hradec Králové 

Specializace 
Ekonomika a provoz podniku
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Specializace 
Management finančních institucí
vybrané odborné předměty:

• Finance

• Bankovnictví

• Investiční matematika

• Finanční a kapitálové trhy

• Analýza časových řad

• Účetnictví finančních institucí

• Pojišťovnictví 

co bude absolvent umět (specifické cíle specializace):

• řešit praktické situace v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a na finančních trzích,

• interpretovat relevantní informace z oblasti financí, analyzovat finanční data 
a vyvozovat z nich odpovídající závěry

• samostatně a odpovědně rozhodovat na úrovni nižšího a středního managementu
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kde se absolvent uplatní:

• na nižších a středních manažerských pozicích v bankovnictví, pojišťovnictví a dalších 
institucí finančních trhů (investiční fondy, regulátor finančních trhů, penzijní fondy, 
finanční poradenské společnosti apod.)

spolupráce s praxí:

• Česká národní banka – zvané přednášky členů bankovní rady ČNB

• workshopy s poradenskými společnostmi EY, KMPG 

• přednášky představitelů vybraných bank, např. Equa bank

Specializace 
Management finančních institucí
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BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PROGRAM

EKONOMIKA 

A MANAGEMENT

EKONOMIKA 

A MANAGEMENT

EKONOMIKA 

A MANAGEMENT

SPECIALIZACE

MANAGEMENT PODNIKU

EKONOMIKA 

A MANAGEMENT 

PODNIKU MANAGEMENT

SPECIALIZACE

EKONOMIKA A PROVOZ 

PODNIKU

SPECIALIZACE

MANAGEMENT FINANČNÍCH 

INSTITUCÍ

MANAGEMENT 

FINANČNÍCH INSTITUCÍ
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Úspěchy studentů a spolupráce s praxí
Týden teorie a praxe 
přednášky odborníků 
z praxe

exkurze do podniků 

soutěž Moje vize nula
1., 2. a 5. místo

soutěž Mladý delfín
1. místo
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HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

FINANČNÍ SPRÁVA

EKONOMIKA A ORGANIZACE BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA REGIONÁLNÍHO SPORTU
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Studijní program
Hospodářská politika a veřejná správa 
akademický profil
zaměřeno na veřejnou ekonomii, veřejné finance a veřejnou správu, příprava na složení 
obecné části úřednické zkoušky podle zákona o státní službě

přednosti SP:

• unikátně koncipovaný společný teoretický základ umožňující alternativní specializace 
pro veřejný sektor

• SP s dlouhodobou tradicí reflektující nejnovější trendy ve veřejném sektoru

společný odborný základ pro všechny specializace:
mikroekonomie, makroekonomie, veřejná ekonomie, finance, veřejná správa, právo, 
matematika, statistika, informatika, psychologie, sociologie, odborná praxe
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Specializace 
Veřejná ekonomika a správa
zaměřeno na ekonomiku a správu organizací zřizovaných obcemi, kraji a neziskových 
organizací

vybrané odborné předměty:

• Ekonomika veřejného sektoru

• Územní správa

co bude absolvent umět:

• orientovat se v problematice veřejných financí, ekonomiky a správy organizací 
veřejného sektoru

• porozumí místním a regionálním financím a blíže pochopí jednotlivé činnosti 
organizací zřizovaných obcemi, kraji či neziskovými organizacemi

• své odborné znalosti a dovednosti kriticky hodnotit a manažersky využívat
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kde se absolvent uplatní:

• instituce státní správy a samosprávy (agendy správních úřadů s celostátní či územní 
působností)

• regionální centra a rozvojové agentury, neziskové organizace

spolupráce s praxí: 

• Magistrát města Pardubice

• Krajský úřad Pardubického kraje a Olomouckého kraje

• Ministerstvo vnitra České republiky

• Ministerstvo financí České republiky

• Czechinvest – pobočka Pardubice

• Naviga4 – dotační poradenství

Specializace 
Veřejná ekonomika a správa
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Specializace 
Finanční správa

zaměřeno na daňovou problematiku, a to z pohledu výkonu veřejné správy, ale též 
daňového poradenství
•

zájem ze strany Finanční správy ČR – nedostatek absolventů bakalářských programů

vybrané odborné předměty (celkem 6 předmětů zaměřených na daně + další 
specializační):

• Přímé daně

• Nepřímé daně

• Daňové řízení

• Daňová kontrola

• Finanční účetnictví 
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co bude absolvent umět:

• vypočítat daň, aplikovat hmotněprávní i procesní předpisy z daňové oblasti

• užívat nástroje informačních technologií potřebné při správě daní

kde se absolvent uplatní:

• absolvent bude primárně připraven pro státní službu na finančním úřadě, uplatní 
se na pozicích referentů v oborech služby, např. finance či daně, poplatky a jiná 
obdobná peněžitá plnění, najde však uplatnění i v soukromé sféře - daňové 
poradenství, audit

spolupráce s praxí:

• Finanční úřad pro Pardubický kraj

• Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 

Specializace 
Finanční správa
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zaměřeno na získání znalostí a dovedností z oblasti standardních ekonomických modelů 
a jejich aplikaci na aktuální hospodářské problémy, zejména v souvislosti se zajišťováním 
bezpečnosti na úrovni obce, kraje a státu

vybrané odborné předměty:

• Analýza a řízení rizik

• Ekonomika bezpečnosti

• Ochrana obyvatelstva

• Základy bezpečnostní politiky státu

Specializace 
Ekonomika a organizace bezpečnosti
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co bude absolvent umět:

• popsat a vysvětlit ekonomické faktory při zajišťování bezpečnosti v kontextu aktuální 
bezpečností politiky

• orientovat se v problematice krizového řízení a jeho klíčových aktérů

kde se absolvent uplatní:

• instituce státní správy a samosprávy (agenda krizového řízení)

• bezpečnostní a záchranné sbory, ozbrojené síly

spolupráce s praxí:

• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

• Policie ČR (Krajské ředitelství policie Pardubického kraje) 

Specializace 
Ekonomika a organizace bezpečnosti
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zaměřeno na financování a správu sportovních klubů a objektů zaměřených na sport

vybrané odborné předměty:

• Řízení a financování sportu

• Účetnictví neziskových organizací, Finanční analýza municipální firmy

• Marketing, Marketingový průzkum

• Regionální rozvoj

• Sportovní hry, Volnočasové sportovní aktivity, Moderní formy pohybu

Specializace 
Ekonomika regionálního sportu
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co bude absolvent umět:

• umět řídit a spravovat sportovní klub

• umět spravovat a provozovat sportovní areály

• umět čerpat dotační tituly MŠMT a EU 

kde se absolvent uplatní:

• v menších sportovních klubech, svazech

• v útvarech státní správy zaměřených na sport

• v soukromých organizacích s předmětem podnikání souvisejících se sportem

spolupráce s praxí:

• sportovní svazy, národní asociace (ČUS, SOKOL, ČAUS)

• Město Pardubice, Pardubický kraj

• soukromé organizace (organizace volnočasových aktivit, sportovní kluby 
v pardubickém regionu)

Specializace 
Ekonomika regionálního sportu
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HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA
SE ZA MĚŘENÍM NA OBCHODNÍ INSPEKCI
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Studijní program
Hospodářská politika a veřejná správa - profesní profil

zaměřeno na veřejnosprávní kontrolu (správní dozor) zejména na poli ochrany spotřebitele,
příprava na úřednickou zkoušku

přednosti SP:

• program sestaven dle potřeb ČOI + konzultován s odborníky z praxe + participace 
odborníků z praxe na výuce

• profesní = velký důraz na odbornou praxi – v rozsahu 1 den v týdnu od druhého ročníku –
zejména účast na „kontrolních akcích v terénu“

• vyvážená kombinace předmětů ekonomických, právních a dalších vztahujících 
se k fungování veřejné správy

• namísto bakalářské práce klauzurní práce (řešení konkrétně zadané kauzy dozoru včetně 
rozhodnutí  o uložení sankce)

odborný základ: mikroekonomie, makroekonomie, marketing, veřejná správa, soukromé právo, 
základy veřejného práva, správní právo
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vybrané odborné předměty: 

• Ochrana spotřebitele 1,2

• Praktikum - kontrolní řád; praktikum – správní řád

• Zbožíznalství

• E-commerce

• Práce s AV technikou

co bude absolvent umět (specifické cíle programu):

• absolvent bude připraven složit úřednickou zkoušku (nezbytná podmínka služebního 
poměru) – obecná i zvláštní část

• vést správní kontrolu, sepsat protokol

• orientovat se v problematice ochrany spotřebitele, řešit spory

Studijní program
Hospodářská politika a veřejná správa se 
zaměřením na obchodní inspekci (bez spec.)
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kde se absolvent uplatní:

• inspektor ČOI

• státní služba – jakýkoliv úřad, kde se provádí kontroly – živnostenské úřady, Česká 
správa sociálního zabezpečení, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Puncovní 
úřad

• absolvent se rovněž uplatní i v jiných oborech státní služby vyžadujících  ekonomické 
vzdělání

spolupráce s praxí:

• ČOI

• Puncovní úřad

Studijní program
Hospodářská politika a veřejná správa se 
zaměřením na obchodní inspekci (bez spec.)
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BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PROGRAM HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 

A VEŘEJNÁ SPRÁVA

SE ZA MĚŘENÍM NA 

OBCHODNÍ INSPEKCI
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 

A VEŘEJNÁ SPRÁVA

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 

A VEŘEJNÁ SPRÁVA
STUDIJNÍ PROGRAM HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 

A VEŘEJNÁ SPRÁVA

SPECIALIZACE VEŘEJNÁ EKONOMIKA 

A SPRÁVA EKONOMIKA VEŘEJNÉHO 

SEKTORU

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

JOINT DEGREE: REGIONAL 

DEVELOPMENT AND 

GOVERNANCE

REGIONÁLNÍ A VEŘEJNÁ 

EKONOMIE

SPECIALIZACE FINANČNÍ SPRÁVA

SPECIALIZACE EKONOMIKA 

A ORGANIZACE BEZPEČNOSTI

SPECIALIZACE
EKONOMIKA REGIONÁLNÍHO 

SPORTU
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Úspěchy studentů a spolupráce s praxí
výherci soutěže 
o nejlepší program 
rozvoje obce v Senátu

exkurze u Hasičského 
záchranného sboru 
Pardubického kraje

propojení teorie s praxí

spolupráce se středními 
školami
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INFORMATIKA A SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ

INFORMATIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
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Studijní program
Informatika a systémové inženýrství

zaměřeno na vzdělání odborníků pro základní okruh informatických funkcí ve veřejné správě 
a komerčním sektoru

přednosti SP:

• zpracování dat a jejich analýza

• geografické informační systémy a jejich využití

společný odborný základ:

• matematika, vybrané oblasti práva, psychologie a sociologie, ekonomiky 
a managementu, cizí jazyk

• počítačové zpracování dat, základy algoritmizace, databázových systémů a teorie 
systémů, vybrané oblasti počítačových sítí a bezpečnost informaci, základy umělé
a výpočetní inteligence, data miningu a projektového managementu, odborná praxe

Fakulta ekonomicko-správní
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Specializace 
Informatika ve veřejné správě

vybrané odborné předměty:

• Komunikační dovednosti a rozvoj osobnostních kompetencí

• Technologie internetu

• Geografické informační systémy

co bude absolvent umět:

• navrhovat, realizovat a hodnotit jednodušší IT řešení odpovídající technickým 
možnostem, cílovým provozním podmínkám a základním potřebám uživatelů 
ve veřejné správě i komerčním sektoru

• zpracovávat data, provádět jejich analýzy s využitím řady metod, např. prostorových 
analýz nebo umělé inteligence, a vizualizovat získané výsledky

Fakulta ekonomicko-správní
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kde se absolvent uplatní:

• při vykonávání odborné činnosti spojené se správou sítí, tvorbou webových stránek, 
provozem a údržbou informačních systémů

• při využití moderních informačních technologií na řešení problémů v rozhodování 
a řízení v oblasti veřejné správy a regionu

spolupráce s praxí:

• Magistrát města Pardubic, Krajský úřad Pardubického kraje

• Foxconn Pardubice 

Fakulta ekonomicko-správní

Specializace 
Informatika ve veřejné správě
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Specializace 
Informační a bezpečnostní systémy

vybrané odborné předměty:

• E-Commerce

• Soukromá detektivní činnost

• Konkurenční zpravodajství 

co bude absolvent umět:

• zpracovávat data, provádět jejich analýzy s využitím metod umělé inteligence a data 
miningu a vizualizovat získané výsledky

• používat vybrané metody a nástroje konkurenčního zpravodajství i soukromých 
detektivních služeb pro získávání informací o konkurenci i vlastní ochranu 

Fakulta ekonomicko-správní
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kde se absolvent uplatní:

• na pozici v oblasti získávání a zpracování dat o konkurenčním prostředí

• ve funkci bezpečnostního auditora, bezpečnostního analytika a prognostika, jako 
pracovník a manažer konkurenčního zpravodajství a detektivní ochrany ekonomických 
zájmů

spolupráce s praxí:

• KCT Data, s.r.o.

• TRIGA partners s.r.o. 

• Detektivní kancelář Buldok

Fakulta ekonomicko-správní

Specializace 
Informační a bezpečnostní systémy
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APLIKOVANÁ INFORMATIKA 
SE ZAMĚŘENÍM NA MULTIMÉDIA 

VE FIREMNÍ PRAXI



Fakulta ekonomicko-správní

Studijní program
Aplikovaná informatika se zaměřením na 
multimédia ve firemní praxi

zaměřeno na získaní vědomosti a dovednosti potřebných pro pracovní pozice v oblasti 
multimédií ve firemní praxi 

důraz je položen na využití multimédií a audiovizuální techniky pro prezentaci a reklamy 
firmy

přednosti SP

• kombinace multimediálních znalostí a dovedností se základním ekonomickým 
rozhledem vytváří komunikační můstek mezi sférou ekonomických odborníků a sférou 
profesionálních umělců, kteří pracují pro účely podnikové sféry



Fakulta ekonomicko-správní

vybrané odborné předměty:

• počítačová typografie a sazba, základy fotografování, vektorová grafika 
a její aplikace, vizualizace prostorové informace

• zpracování zvuku a videa, grafika a animace, principy a aplikace 3D grafiky, reklamní 
fotografie, odborná praxe

co bude absolvent umět:

• vytvářet audiovizuální tvorbu pro podnikové účely (natáčení, střih, post-produkce)

• řídit multimediální projekt ve firmě a efektivně komunikovat se subjekty 
zainteresovanými v procesu tvorby multimediálního produktu

• vystupovat při prezentaci firemních a multimediálních produktů

Fakulta ekonomicko-správní

Studijní program
Aplikovaná informatika se zaměřením na 
multimédia ve firemní praxi



Fakulta ekonomicko-správní

kde se absolvent uplatní:

• v malých a středních firmách v profesi multimediálního specialisty

• mezi sférou ekonomických odborníků a sférou profesionálních umělců, kteří pracují 
pro účely podnikové sféry

spolupráce s praxí:

• spolupráce na propagaci univerzity, fakulty a studijního programu

Fakulta ekonomicko-správní

Studijní program
Aplikovaná informatika se zaměřením na 
multimédia ve firemní praxi
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BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PROGRAM INFORMATIKA 

A SYSTÉMOVÉ 

INŽENÝRSTVÍ 

INFORMATIKA 

A SYSTÉMOVÉ 

INŽENÝRSTVÍ 

SYSTÉMOVÉ 

INŽENÝRSTVÍ 

A INFORMATIKA

SPECIALIZACE INFORMATIKA 

VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

INFORMATIKA 

VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

INFORMATIKA 

VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚSPECIALIZACE INFORMAČNÍ 

A BEZPEČNOSTNÍ 

SYSTÉMY

INFORMAČNÍ 

A BEZPEČNOSTNÍ 

SYSTÉMY

STUDIJNÍ PROGRAM APLIKOVANÁ 

INFORMATIKA 

SE ZAMĚŘENÍM 

NA MULTIMÉDIA VE 

FIREMNÍ PRAXI

APLIKOVANÁ 

INFORMATIKA
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Tvorba studentů a spolupráce s praxí

spolupráce se středními 
školami

ukázka tvorby



Fakulta ekonomicko-správní

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

CO VĚDĚT

NA CO NEZAPOMENOUT
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

• do bakalářských studijních 
programů BEZ přijímacích 
zkoušek

• přijetí na základě studijního průměru ze všech 
povinných předmětů závěrečného vysvědčení 
3. ročníku střední školy



Fakulta ekonomicko-správní

přednostně budou přijati uchazeči, kteří:

• dosáhnou studijního průměru závěrečného vysvědčení 3. ročníku 
střední školy 1,80 a lepšího

• budou hodnoceni u maturitní zkoušky Matematika+ stupněm 
velmi dobře či lepším

• dosáhnou v testu OSP (Scio) percentilu 50 a lepšího
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JAK SI ZLEPŠIT SKÓRE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

• úspěšné složení nepovinné maturitní zkoušky z Matematiky+

• za úspěšnou účast v krajském kole matematické olympiády 
v kategorii A,B,C,P v předchozích 4 letech

• za úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky základní  angličtiny (úroveň B2) 
s hodnocením prospěl s vyznamenáním

• výsledek z testu OSP v rámci Scia
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Test obecných studijních předpokladů (OSP)

• absolvování není podmínkou pro účast 
v přijímacím řízení

• dobrý výsledek zlepší pořadí

• přihlášení nezávisle na přihlášce na VŠ

• výsledek OSP Scio předává fakultě na 
základě souhlasu studenta, fakulta ho 
přepočítá na body

• výsledek z jedné NSZ platí na více 
fakultách

• počítá se jen váš nejlepší výsledek

• výsledek předává fakultě spol. Scio

• forma percentilu – udává kolik % 
účastníků jste předstihli

• více informací: www.scio.cz/nsz
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ZÁJEM O BAKALÁŘSKÉ STUDIUM V ROCE 2019

CELKEM

(obě formy 

studia)

HOSPODÁŘSKÁ
POLITIKA

A VEŘEJNÁ SPRÁVA 

EKONOMIKA 
A MANAGEMENT

INFORMATIKA 
A SYSTÉMOVÉ 
INŽENÝRSTVÍ 

APLIKOVANÁ 
INFORMATIKA

POČET  PŘIHLÁŠENÝCH  1780 623 858 166 110

PŘIJATÍ STUDENTI
PRO AK. R. 2019/2020

1311 493 643 145 30

PŘEDPOKLAD PRO 
AK. R. 2020/2021

1060 400 450 190 20
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PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

• je možné podat do 31. března 2020

• jen vyplnit přihlášku nestačí, 
nezapomeňte zaslat vysvědčení

• přihlášku můžete vyplnit elektronicky: 
http://eprihlaska.upce.cz
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DŮLEŽITÁ DATA aneb na co nezapomenout

• podat přihlášku ke studiu do 31. 3. 2020

• zaslat úředně ověřenou kopii vysvědčení 
ze 3. ročníku SŠ do 31. 3. 2020

• doložit doklady pro bonifikaci v příjímacím 
řízení do 15. 4. 2020

• poslat úředně ověřenou kopii maturitního 
vysvědčení do 15. 6. 2020

• zapsat se do bakalářského studia 2. 7. 2020
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OD STUDENTŮ OČEKÁVÁME
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ZNALOSTI MATEMATIKY

základní znalosti SŠ

• úpravy algebraických výrazů

• grafy a vlastnosti nejjednodušších 
elementárních funkcí

• řešení základních rovnic a nerovnic

doporučená literatura

• Janeček, Jindrová, Zapletal:

Příklady a úlohy ze středoškolské 
matematiky k přípravě na přijímací 
zkoušky VŠ

• Janeček:

Repetitorium středoškolské algebry 
v příkladech

• Seibert, Kolda:

Úvod do studia matematiky
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POVINNÝ PŘEDMĚT MATEMATIKA

Praktikum z matematiky

povinně volitelný předmět v 1. ročníku

náplň: funkce jedné proměnné – vlastnosti, definiční obory, grafy

rovnice a nerovnice, vektory, matice, determinanty, soustavy rovnic

základy kombinatoriky

Matematika

povinný předmět v 1. ročníku

náplň: základy matematické analýzy, spojitost a limita funkce, diferenciální počet funkcí 
jedné a dvou proměnných, integrální počet funkcí jedné proměnné, obyčejné diferenciální 
rovnice, číselné řady
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PŘÍPRAVNÉ KURZY Z MATEMATIKY

DLOUHODOBÝ KURZ VÍKENDOVÝ KURZ PODZIMNÍ KURZ

rozsah 40 vyučovacích hodin rozsah 28 vyuč. hodin rozsah 28 vyuč. hodin

10 sobot x 4 hodiny 4 soboty x 7 hodin 4 soboty x 7 hodin 

25. 1. – 28. 3. 2020 28. 3. – 25. 4. 2020 29. 8. – 19. 9. 2020

cena 2 830 Kč cena 1 960 Kč cena 2 900 Kč
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JAZYKOVÉ ZNALOSTI

• maturita z cizího jazyka předpokládá dosaženou úroveň B1

• v bakalářském studiu dosáhnou studenti alespoň úrovně B2

• povinný předmět, studenti rozřazeni do úrovní dle testu 

• možnost volitelného předmětu od úrovně A2+
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CO VÁM NABÍDNEME

ZÁZEMÍ PRO STUDENTY
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SEZNAMOVÁK FES aneb Měj náskok

30. 8. – 3. 9. 2020

Rekreační areál Ostružno v Prachovských skalách

• seznamovací kurz pro studenty budoucího 
1. ročníku

• připravují sami studenti FES

• účastní se i akademičtí pracovníci
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ERASMUS+ aneb s FES do světa

délka studijních pobytů : 3–12 MĚSÍCŮ

počet evropských zemí: 29

počet partnerských univerzit: 186

počet bi laterálních smluv: 280

Nejvíce navštěvované destinace: 

Slovinsko, Portugalsko (Lisabon, Madeira), Finsko (Turku),  
Španělsko (Valencie, Jaén) ,  Is land ,  Norsko (Li l lehammer)
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STUDENTSKÝ PROJEKT #FOLLOWERS

skupina studentů fakulty spravuje instagram FESKA



STIPENDIUM

• ubytovací

600 Kč

• sociální

1620 Kč

• prospěchové

1000, 2000 nebo 4000 Kč

• mimořádné

za zapojení se do výzkumných projektů, účast na akcích 
a reprezentace univerzity a fakulty



UNIVERZITNÍ KOLEJE A MENZA
• 1,2,3 lůžkové pokoje se společným soc. 

zařízením v ceně od 92 Kč/noc

• 2 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením 
a kuchyňkou v ceně od 140 Kč/noc

• připojení k internetu

• 2 studentské kluby 

• bydlení na privátu ve městě v ceně kolejí

• 2 jídelny v areálu univerzity

• výdej jídel na studentskou kartu nebo 
placení hotovostí

• 4 druhy obědů, 2 druhy teplých večeří, 
minutky, saláty

• doplňkový prodej zeleninových 
a těstovinových talířů, pizzy, baget a další



SPORT NA UNIVERZITĚ

Sportoviště
• v areálu kampusu nová sportovní hala

• přírodní areál loděnice univerzity na 
břehu Labe

• 3 venkovní antuková tenisová hřiště

Povinná a volitelná tělesná výchova
futsal, florbal, nohejbal, basketbal, volejbal, fotbal, 
házená, tenis, squash, badminton, plavání, 
aerobik, aqua-aerobik, powerjoga,  kondiční 
cvičení

Univerzitní klub
• založen 1959

• 8 oddílů

• aerobic, basketbal, stolní 
tenis, tenis, florbal, vodní 
sporty, turistika, volejbal



Kurzy
• u moře

• vodácký kurz na Vltavě

• lyžování v Alpách

Standarta rektora
• turnaje a soutěž mezi fakultami 

ve sportovních kláních

Možnost reprezentace Univerzity
• akademické hry

• přátelská utkání s jinými VŠ

• členství v Univerzitním sportovním klubu
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Úspěšní absolventi

Vojtěch Dlouhý

zakladatel a ředitel technologické 
firmy Feedyou, s.r.o.

Ondřej Víšek
Warehouse Operations & Engineering
Manager ve společnosti Flextronics 
International, s.r.o.

Kateřina Langrová
majitelka cestovní agentury Dofča.cz

Květoslava Hejlová
Project Manager ve společnosti 

Petainer Czech Holdings s.r.o.
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STUDUJ A NECHEJ TU SVŮJ OTISK

WWW.FESKA.CZ


