Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících
magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo
úplného středního odborného vzdělání. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48,
49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví tyto další podmínky pro
přijetí ke studiu:

1) Do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě, s výjimkou
dvouoborových kombinací, kde ESF MU není mateřskou fakultou, a dvouoborové
kombinace Hospodářská politika a Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní
činnost
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.
Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 30. 4. 2013 certifikátem doloží (písemně –
rozhoduje razítko pošty nebo předané osobně na podatelnu fakulty), že v rozmezí od 1. 9. 2012 do
30. 4. 2013 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP Základní) v rámci Národních
srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz s.r.o. s výsledným umístěním na
uvedeném a vyšším percentilu v každém z testovaných oddílů (verbální, analytické a kvantitativní
myšlení):
obor

minimální percentil

Ekonomie

85,00

Hospodářská politika (jednooborová)

85,00

Veřejná ekonomika a správa

85,00

Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací 85,00
Regionální rozvoj a správa

85,00

85,00
Regionální rozvoj a cestovní ruch
Finance

90,00

Podniková ekonomika a management

95,00

Ekonomické informační systémy

90,00

Finance a právo

90,00

Percentily dosažené v jednotlivých oddílech nelze kombinovat z různých termínů NSZ.

O prominutí výše stanovené přijímací zkoušky mohou požádat uchazeči pocházející z politicky anebo
ekonomicky nestabilních států, jejichž studium v ČR je podporováno Jihomoravským centrem pro
mezinárodní mobilitu (dále jen JCMM), a kteří v termínu do 30. 4. 2013 úspěšně složí alternativní
přijímací zkoušku organizovanou ve spolupráci s JCMM a v prostorách JCMM. Obsahem této přijímací
zkoušky je esej psaný v českém jazyce v rozsahu právě čtyři strany A4 na témata stanovená
jednotlivými oborovými katedrami. Esej vyhodnotí akademičtí pracovníci jednotlivých oborových
kateder a ohodnotí je minimálně 0, maximálně 80 body; při hodnocení se bere v úvahu odborný
obsah i jazyková úroveň textu. Děkan rozhodne o přijetí těchto uchazečů na základě pořadí
sestaveného podle dosaženého počtu bodů.

2) Do bakalářského studia dvouoborové kombinace Hospodářská politika a Francouzský
jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost
Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů (TSP viz výše) a oborový test z francouzského jazyka
(zajišťuje Pedagogická fakulta MU). Oborová přijímací zkouška z francouzského jazyka je ohodnocena
maximálně stým a minimálně prvním percentilem. Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky
uchazeče bude dána součtem percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Pořadí
uchazečů je dáno seřazením podle součtu příslušných percentilů získaných v jednotlivých částech
přijímací zkoušky.
Bez absolvování TSP budou přijati uchazeči, kteří do 30. 4. 2013 doloží, že v rozmezí od 1. 9. 2012 do
30. 4. 2013 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP Základní) v rámci Národních
srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz s.r.o. s výsledným umístěním na
85,00 a vyšším percentilu v každém z testovaných oddílů (verbální, analytické a kvantitativní myšlení,
přičemž percentily dosažené v jednotlivých oddílech OSP nelze kombinovat z různých termínů NSZ).
Do celkového pořadí budou zařazeni s percentilem 100 za TSP a s percentilem podle oborové
přijímací zkoušky z francouzského jazyka.

3) Do bakalářského studia dvouoborových kombinací, kde ESF MU není mateřskou
fakultou
Na dvouoborové kombinace, kde je obor ESF MU zařazen pod program akreditovaný na partnerské
fakultě MU, budou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení na mateřské fakultě programu,
tzn. na obor ESF MU přijímací zkoušku skládat nebudou.

B. Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia
Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský
studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Ekonomicko-správní
fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
v platném znění a stanoví tyto další podmínky pro přijetí ke studiu:

1) Do navazujících magisterských studijních programů v kombinované a prezenční formě
(s výjimkou studijního oboru Veřejná správa – Administration Publique a dvouoborových
kombinací, kde ESF MU není mateřskou fakultou)

Přijímací zkouška z oddělené zkoušky z předmětu ekonomie a z odborného předmětu, který profiluje
daný studijní obor. Celkové pořadí uchazečů bude dáno bodovým ohodnocením, které se stanoví jako
součet bodů z obou předmětů přijímací zkoušky.
Zkouška z předmětu ekonomie:
Písemný test, uchazeči vybírají správné odpovědi z několika variant (vždy je právě jedna správná
odpověď; za správně zodpovězenou otázku získá uchazeč 1 bod, za chybnou odpověď 0 bodů).
Maximální počet bodů je 40; doba trvání testu 45 minut. Předmětem testu je ověření znalostí
ekonomických pojmů a jejich souvislostí, a to v rozsahu odpovídajícímu předpokládaným znalostem
získaných na bakalářském stupni vysokoškolského studia ekonomického zaměření.
Zkouška z odborného předmětu:
Písemný test, uchazeči vybírají správné odpovědi z několika variant (správných odpovědí u jedné
otázky může být několik - dle zvoleného oboru; pokud je jakákoliv odpověď chybná, potom je za
otázku 0 bodů; pokud jsou všechny odpovědi v otázce správně zodpovězeny, potom je za otázku 1
bod). Maximální počet bodů je 40, doba trvání testu 45 minut. Předmětem testu je ověření znalostí
z odborných předmětů v rozsahu bakalářského studia na ESF MU.

2) Do navazujícího magisterského studia oboru Veřejná správa – Administration Publique
Přijímací zkouška se skládá z předmětu ekonomie a veřejné finance, z předmětu všeobecný přehled a
z předmětu francouzský jazyk. Celkové pořadí uchazečů bude dáno bodovým ohodnocením, které se
stanoví jako součet bodů ze všech předmětů přijímací zkoušky.
Zkouška z předmětu ekonomie a veřejné finance:
Písemný test, uchazeči vybírají správné odpovědi z několika variant (vždy je právě jedna správná
odpověď; za správně zodpovězenou otázku získá uchazeč 1 bod, za chybně zodpovězenou otázku 0
bodů). Maximální počet bodů je 40; doba trvání testu 45 minut. Předmětem testu bude ověření
znalostí ekonomických pojmů a vztahů s akcentem na problematiku veřejné ekonomie. Vyžadují se
též znalosti teorie veřejných financí, stejně jako orientace v praktických problémech veřejných financí
ČR a EU.
Zkouška z předmětu všeobecný rozhled:
Písemný test, uchazeči odpovídají na otázky. Doba trvání testu je 45 minut; maximální počet bodů 40.
Správných odpovědí u jedné otázky může být 0 až 4 ze čtyř testem nabízených. Pokud je jakákoliv
odpověď chybná, potom je za otázku 0 bodů. Pokud jsou všechny odpovědi v otázce správně
zodpovězeny, potom je za otázku 1 bod. Test zahrnuje otázky prověřující základní znalosti z práva a
právních věd, problematiky EU, obecných dějin, geografie. Testem jsou také ověřovány základní
znalosti o Francii.
Zkouška z předmětu francouzský jazyk:
Písemný test a ústní pohovor. Písemná i ústní část zkoušky proběhne v jeden den.
Doba trvání písemné části je 90 minut, maximální počet bodů 40. Písemná zkouška má tyto části:
poslech, porozumění textu a krátký esej na aktuální téma.
Ústní pohovor proběhne před zkušební komisí s cílem zjistit, zda uchazeč umí reagovat ihned na
mluvený jazyk a zda je schopen vlastního uceleného projevu. Maximální počet dosažených bodů
bude 10. Uchazeč musí získat z písemné i ústní části získat celkem alespoň 25 bodů; dosáhne-li méně
než 25 bodů, bude hodnocen jako neúspěšný v přijímacím řízení.

3) Do magisterského navazujícího studia dvouoborových kombinací, kde ESF MU není
mateřskou fakultou
Na dvouoborové kombinace, kde je obor ESF MU zařazen pod program akreditovaný na partnerské
fakultě MU, budou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení na mateřské fakultě programu,
tzn. na obor ESF MU přijímací zkoušku skládat nebudou.

4) Společná ustanovení pro přijetí na navazující magisterské studijní programy v prezenční
a kombinované formě studia s výjimkou oboru Veřejná správa – Administration Publique
Uchazečům, kteří v přijímacích zkouškách uspěli, mohou být předepsány rozdílové zkoušky
z předmětu Jazyk 1.
Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium na ESF MU nebo
mezifakultní bakalářské studium s účastí ESF MU a hlásí se na navazující magisterské studium:
Bakalářský obor
Hospodářská politika

Navazující magisterský obor
Ekonomie
Hospodářská politika

Evropská hospodářská, správní a kulturní studia

Hospodářská politika
Regionální rozvoj a správa
Veřejná ekonomika a správa
Hospodářská politika

Dvouobor Hospodářská politika (ESF) +
Francouzština pro administrativní a
hospodářskou praxi (PdF)
Ekonomické informační systémy
Podniková ekonomika a management
Management
Podnikové hospodářství
Peněžnictví
Finanční podnikání
Finance
Veřejná ekonomika a správa
Veřejná ekonomika
Regionální rozvoj a správa
Regionální rozvoj a cestovní ruch
Matematika – Ekonomie
Finance a právo
Ekonomie

Podniková ekonomika a management
Podniková ekonomika a management
Podniková ekonomika a management
Podniková ekonomika a management
Finance
Finance
Finance
Veřejná ekonomika a správa
Veřejná ekonomika a správa
Regionální rozvoj a správa
Regionální rozvoj a správa
Ekonomie
Hospodářská politika
Finance
Ekonomie
Hospodářská politika

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří absolvují „Přípravný kurz na navazující magisterské
studium“ organizovaný ESF MU v rámci CŽV a dosáhnou 55 a více bodů z 80 možných v součtu
závěrečných testů z obou předmětů (ekonomie, odborný profilující předmět).

O prominutí výše stanovené přijímací zkoušky mohou požádat uchazeči pocházející z politicky anebo
ekonomicky nestabilních států, jejichž studium v ČR je podporováno Jihomoravským centrem pro
mezinárodní mobilitu (dále jen JCMM), a kteří v termínu do 20. 5. 2013 úspěšně složí alternativní
přijímací zkoušku organizovanou ve spolupráci s JCMM a v prostorách JCMM. Obsahem této přijímací
zkoušky je esej psaný v českém jazyce v rozsahu právě čtyři strany A4 na témata stanovená
jednotlivými oborovými katedrami. Esej vyhodnotí akademičtí pracovníci jednotlivých oborových
kateder a ohodnotí je minimálně 0, maximálně 80 body; při hodnocení se bere v úvahu odborný
obsah i jazyková úroveň textu. Děkan rozhodne o přijetí těchto uchazečů na základě pořadí
sestaveného podle dosaženého počtu bodů.

C. Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia, kde výuka probíhá
v cizím jazyce
Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách v platném znění a stanoví tyto další podmínky pro přijetí ke studiu:
Podmínkou přijetí ke studiu je doložení těchto skutečností:
1. jazykové kompetence uchazeče; přijati mohou být uchazeči, kteří prokáží absolvování zkoušky
TOEFL na úrovni alespoň 550 bodů (paper-based test), resp. 213 bodů (computer-based test),
resp. 79 bodů (internet-based test) nebo jiného mezinárodně uznávaného certifikátu (např. CAE,
IELTS, CPE) s výsledkem na srovnatelné úrovni.
2. dosavadní výsledky studia; výpis těchto výsledků, potvrzený domovskou vzdělávací institucí,
předloží uchazeči jako přílohu k přihlášce ke studiu.
3. vlastní životopis; předloží uchazeči jako přílohu k přihlášce ke studiu.
4. motivační dopis; předloží uchazeč jako přílohu k přihlášce ke studiu.

O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí
na základě posouzení všech výše uvedených skutečností.

