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INSTITUT EKONOMICKÝCH
STUDIÍ FSV UK

EKONOMICKÉ TEORIE
patří pařížská Sorbonna, Humboldtova univerzita v Berlíně,
Boloňská univerzita či univerzity v Amsterdamu, Barceloně,
Frankfurtu, Maastrichtu, Mnichově a Helsinkách.

JAKÉ OBORY MŮŽETE STUDOVAT:
Obor

studium

titul

délka

forma

Ekonomie a finance

bakalářské

Bc.

3 roky

prezenční

Economics & Finance** bakalářské

Bc.

3 roky

prezenční

Ekonomie a finance

magisterské

Mgr.*

2 roky

prezenční

Economics & Finance** magisterské

Mgr.*

2 roky

prezenční

Ekonomie

Ph.D.

4 roky

prez., komb.

4 roky

doktorské

Economics

doktorské

Ph.D.

Corporate Strategy
& Finance**

magisterské

Mgr.*** 2 roky

prez., komb.
prezenční

* po vykonání rigorózní zkoušky je možné získat titul PhDr.
** placený studijní program
*** jedná se o program ve spolupráci se Sciences Po Strasbourg,
University of Strasbourg, student obdrží magisterský titul z obou univerzit

CO BUDETE STUDOVAT?
Institut ekonomických studií (IES) FSV UK nabízí špičkovou výuku
ekonomie v ČR založenou na matematické přípravě, moderní
ekonomické teorii a jejich aplikaci v oblasti financí, bankovnictví,
měnové politiky, ekonomické regulace a veřejných financí.
Pro výuku matematiky využíváme odborníky z Matematickofyzikální fakulty UK, obchodní a finanční právo přednáší
lektoři z Právnické fakulty UK. Pokročilé kurzy jsou nabízeny
výhradně v angličtině. Při výuce zhodnocujeme aktuální
poznatky z výzkumu prováděného dle mezinárodních
měřítek.
Bakalářský a magisterský program byly jako první v ČR
přijaty do programu CFA University Recognition. V žebříčku
Hospodářských novin, zahrnujícím uplatnění absolventů,
názory expertů na školu a hodnocení jejího výzkumu, se IES
FSV UK v roce 2016 už popáté v řadě umístil na 1. místě mezi
ekonomickými školami v ČR. Každý student bakalářského
a magisterského cyklu má možnost strávit semestrální pobyt
v zahraničí na některé ze 40 partnerských univerzit, kam

KDO VÁS BUDE UČIT?
Věříme, že kvalitní instituci mohou vytvořit pouze vynikající lidé.
Mezi naše vyučující patří Oldřich Dědek (národní koordinátor
ČR pro přijetí eura, bývalý viceguvernér ČNB), Vladimír
Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR), Michal Mejstřík
(místopředseda Mezinárodní obchodní komory), Pavel Mertlík
(bývalý ministr financí), Tomáš Richter (právník Clifford Chance)
či Zdeněk Tůma (bývalý guvernér ČNB).

JAK DLOUHO BUDETE STUDOVAT?
Studium na IES je realizováno na třech uzavřených úrovních
akreditovaných jako autonomní studijní obory: na úrovni
bakalářské (tříleté), navazující magisterské (dvouleté) a doktorské
(zpravidla čtyřleté). Po dokončení základního bakalářského
studia je možné studium ukončit nebo pokračovat po splnění
podmínek v dalších stupních studia na FSV UK či na jiné fakultě
obdobného zaměření.

JAKÁ JE ŠANCE NA PŘIJETÍ?
Při přijímacím řízení do prvních ročníků bakalářského oboru
klademe důraz na výběr uchazečů s předpoklady a motivací pro
studium ekonomie. Přijímací zkouška probíhá formou Národní
srovnávací zkoušky (NSZ) společnosti SCIO, která zajišťuje
objektivitu a umožňuje opakované složení zkoušky. Pro přijetí
vyžadujeme zkoušku z Obecných studijních předpokladů – OSP
(váha 40 %) a Matematiky – MAT (váha 60 %). Přijímací zkouška
do magisterského studia sestává z jednoho integrovaného testu
z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie.
Celkový maximální počet bodů je 100, z toho 30 bodů z angličtiny,
30 bodů z matematiky, 20 bodů z mikroekonomie a 20 bodů
z makroekonomie.

www.fsv.cuni.cz

Ekonomické teorie – přijímací řízení 2016
Počet uchazečů

Počet přijatých

Bakalářské studium
Ekonomie a finance

397

174

Magisterské studium
Ekonomie a finance

148

85

Celkový vážený percentil pro přijetí do bakalářského studia
byl v minulém roce 76.

Přihlášky ke studiu na FSV UK se podávají do 31. března 2017.
Testy NSZ se konají v těchto termínech: 10. prosince 2016
OSP, 3. února 2017 OSP, MAT, 4. března 2017 OSP, MAT,
1. dubna 2017 OSP, MAT, 29. dubna 2017 OSP, MAT. Testy NSZ
si uchazeči o studium zajišťují individuálně u společnosti
SCIO. Další informace naleznete na webových stránkách
https://www.scio.cz/nsz/ a na telefonním čísle.: 234 705 555.
Dny otevřených dveří na IES FSV UK se konají v pátek 6. ledna 2017
a 9. června 2017, pokaždé od 9:00. Aktuální a bližší informace
o přijímacím řízení získáte na studijním oddělení FSV UK,
tel.: + 420 222 112 241, e-mail: studijni@fsv.cuni.cz.

A CO NAŠI ABSOLVENTI?
Řada našich absolventů úspěšně pokračuje ve studiu na předních
světových univerzitách, např. LSE, Oxford, Cambridge, Columbia,
Princeton. Naši absolventi nacházejí uplatnění v mezinárodních
institucích, například v Evropské komisi, Evropské centrální
bance a Evropské bance pro obnovu a rozvoj. Zastávají přední
posty ve významných konzultačních a finančních společnostech
(mj. McKinsey, BCG, Deloitte, EY, KPMG, Grant Thorntom, PwC),
v bankách (BNP Paribas, ČSOB, ČS, HSBC, ING Bank, Komerční
banka, Raiffesenbank, UniCredit Bank Czech Republic),
v energetice (ČEZ, E.ON, RWE), IT službách a komunikacích
(Microsoft, IBM, ExxonMobil, Telefónica, Vodafone), ve státní
správě a veřejném sektoru (Ministerstvo financí, Česká národní
banka).

