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1/3 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy 
univerzity do profesně zaměřených bakalářských studijních programů  
pro akademický rok 2023/2024 s výukou v českém jazyce s nástupem  

od semestru Podzim 2023 

a 

podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do profesně zaměřených 
bakalářských studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy 
univerzity pro akademický rok 2023/2024 pro účastníky programů celoživotního 

vzdělávání  

Článek 1 
Základní podmínky pro přijetí ke studiu a zápis do studia 

1/ Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středoškolského vzdělání 
s maturitní zkouškou. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně 
ověřené kopie maturitního vysvědčení do dne uvedeného v návrhu na přijetí. Způsob odevzdání úředně 
ověřené kopie maturitního vysvědčení je uveden v návrhu na přijetí.  

2/ Při absolvování předchozího vzdělání v zahraničí je nutné doložit ověření tohoto vzdělání, a to 
nostrifikací nebo dle § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Ověření 
musí být provedeno do data zápisu do studia stanoveného fakultou.   

Článek 2 
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí do profesně zaměřených bakalářských 

studijních programů 

1/ Ekonomicko-správní fakulta MU (dále ESF MU) dle ustanovení §§ 49 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách v platném znění stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací 
zkoušky.  

2/ Přijímací zkouška bude konána formou písemného Testu studijních předpokladů (dále jen TSP).  
Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. Uchazeč bude přijímán  
na základě pořadí sestaveného podle dosaženého percentilu. 

3/ Pro jednotlivé programy jsou stanoveny následující podmínky přijímací zkoušky. 

Program Přijímací zkouška 

Analytika byznysových dat - Složit písemný Test studijních předpokladů (dále jen TSP). 
Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova 
univerzita;  

- doložit do 28. 2. 2023 potvrzení o praxi v délce 12 měsíců. 
Finance, účetnictví a daně 

Management měst a regionů 

Podnikový management 
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4/ Uchazeč prokáže praxi odevzdáním relevantních dokumentů např. potvrzením od zaměstnavatele, 
výpisem z ČSSZ, zápočtovým listem nebo jiným dokumentem dokládajícím požadovanou délku praxe. 
Sken originálu potvrzení vkládá do své e-přihlášky.  

5/ V případě, že uchazeč doloží praxi nižší, než je požadovaná délka, nebo nedoloží požadované 
dokumenty, nesplnil podmínky pro přijímací řízení. Při účasti na termínu TSP nebude výsledek u dané 
přihlášky zohledněn. 

6/ Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky a pořadí uchazeče pro přijetí, bude dáno na základě 
doložení potvrzení o praxi a pořadí sestaveného podle dosaženého percentilu z TSP.  

7/ Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan ESF MU  
na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací 
zkoušky. 

Článek 3 
Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky pro účastníky programů celoživotního vzdělávání 

1/ Děkan ESF MU může upustit od konání přijímací zkoušky do profesně zaměřených bakalářských 
studijních programů u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání realizovaném Ekonomicko-správní 
fakultou Masarykovy univerzity: 

a) splnil podmínky stanovené zvláštním programem děkana Ekonomicko-správní fakulty Bakalář 
na zkoušku, vyhlášeného směrnicí děkana 1/2021. Do své e-přihlášky do 28. 2. 2023 vloží 
potvrzení o praxi stanovenou programem a výpis zakoupených předmětů skrz Obchodní 
centrum Masarykovy univerzity, které absolvuje a ukončí nejpozději do 30. 6. 2023; 

b) získal v rámci programu celoživotního vzdělávání Finanční poradenství – Generali Česká 
pojišťovna, a. s., nebo Ekonomika a management v obchodě – dm drogerie markt, nejméně 45 
kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl 
nejméně 60 kreditů, a to za absolvované předměty odpovídající předmětům studijního 
programu, do něhož podal přihlášku. 

Účastník celoživotního vzdělávání musí o prominutí přijímací zkoušky požádat do 28. 2. 2023 ve své e-
přihlášce. 

2/ Dále děkan ESF MU může upustit od konání přijímací zkoušky do bakalářských studijních 
programů v kombinované formě u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání realizovaném 
Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity: 

 
a) získal v rámci akreditovaného programu celoživotního vzdělávání nejméně 45 kreditů v 

předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl 
nejméně 60 kreditů, a to za absolvované předměty odpovídající předmětům studijního 
programu, do něhož podal přihlášku. 

Účastník celoživotního vzdělávání musí o prominutí přijímací zkoušky požádat do 28. 2. 2023 ve své e-
přihlášce.  
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Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

1/ Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku.  
2/ Podání přihlášky ke studiu ani změna podané přihlášky po lhůtě pro podávání přihlášek (28. 2. 2023) 
není přípustná. 
 

V Brně dne 27. září 2022 

 


