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EKONOMICKO-SPRÁVNÍ 
FAKULTA MASARYKOVY 
UNIVERZITY

Milé studentky, 
milí studenti,
čeká Vás jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě. Přeji Vám, abyste si dobře 
zvolili vysokou školu, která bude Vaší vstupenkou do vysněné budoucnosti. 

V mezinárodním srovnání je Masarykova univerzita zařazena mezi  
500 nejlepších univerzit na světě, a proto věřím, že Vaše kroky budou směřovat 
právě k nám.

Připravili jsme pro Vás řadu užitečných informací, které Vám při výběru vysoké 
školy mohou pomoci. A pokud Vám nebudou stačit, přijďte se k nám podívat. 

prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

děkan Ekonomicko-správní fakulty

11/2022 –  
04/2023
Přípravné kurzy  

k přijímacím zkouškám

Den otevřených dveří

2.2.2023



Jsme moderní fakulta plná chytrých a inspirativních lidí, která udává trendy ve vědě i ve 

výuce. Vždy držíme vysoký standard a svým zaměřením jsme přínosem pro společnost.

Jsme unikátní tím, že spojujeme excelentní výzkum a kvalitní vzdělávání. Naši 

odbornost a vědomosti předáváme dalším generacím. Je pro nás důležitá fair-play  

a poctivost, jsme otevřeni změnám a novým podnětům. 

Záleží nám na tobě. Chceme, aby se naši studenti cítili dobře. Připravíme tě na všechny 

výzvy budoucnosti. Jsme vstřícní, podpoříme tě a dáme ti všechno podstatné, co ke 

studiu i rozvoji potřebuješ. A nejen to – začleníme tě také do společenského života 

fakulty a otevřeme ti dveře k téměř neomezeným možnostem profesního uplatnění. 

2500+
 studentů

14 500+
 úspěšných absolventů

42 816 kč
 průměrný nástupní plat absolventa

93 %
 absolventů spokojeno s tím,  
 co jim škola dala do života

100+
 zahraničních partnerských  
 univerzit

180+
 předmětů v angličtině

auditor

projektový manažer
analytik ČNB

analytik informačních systémů

daňový poradce

datový analytik

ředitel neziskové organizace
specialista marketingu měst

hlavní ekonom

�nanční kontrolor

HR manažer

obchodní ředitel

risk manager

ředitel IT

účetní
makroekonom

�nanční ředitel

vývojář informačních systémů

manažer agentury cestovního ruchu

fundraiser

produktový manažer

business konzultant

zakladatel startupu

generální ředitel partner �rmy

podnikatel

ředitel zahraniční kanceláře Czechinvestu

správce informačních systémů
analytik investičních fondů

analytik pojistného trhu

analytik úvěrového rizika

ekonom hospodářské soutěže

�nanční poradce

konzultant informačních systémů

manažer agentury regionálního rozvoje
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NAJDEŠ VYSNĚNOU PRÁCI
Na ECON MUNI najdeš širokou nabídku studia, které je pevně spojeno s praxí.  
Pomůžeme ti dostat se do těch nejlepších firem či organizací v oboru. Připravíme tě na 
vlastní podnikání. Ať už se v budoucnu rozhodneš pro jakýkoliv směr, bude pro tebe snadné 
najít uplatnění. Důkazem jsou naši úspěšní absolventi.

EKONOMIE JE VŠUDE KOLEM NÁS
Studium ti objasní příčiny dění kolem tebe. Začneš chápat svět v souvislostech. Naučíš 
se kriticky myslet, analyzovat, vyhodnocovat a navrhovat řešení. Dokážeš rozvíjet diskuzi 
na různá ekonomická témata. Nahlédneš do dalších oborů – třeba díky meziuniverzitní 
studentské soutěži Muniss. Samozřejmostí je u nás jazyková výbava, díky které můžeš 
využít širokou nabídku studia v zahraničí. Předměty odstudované na našich partnerských 
univerzitách nebo v rámci programu Erasmus ti samozřejmě uznáme. Mezinárodní 
prostředí však zažiješ i na půdě fakulty.

STUDIUM TĚ BUDE BAVIT
ECON MUNI je nejlepší ekonomická fakulta v Brně a rovnat se můžeme i s evropskými 
fakultami. Naši vyučující mají mnoho co nabídnout. Studium je náročné, ale díky tomu 
se staneš profesionálem v jakékoliv sféře ekonomie. Na vlastní kůži si vyzkoušíš třeba 
experiment v ekonomické laboratoři.

SE VŠÍM TI POMŮŽEME
Pokud budeš chtít, můžeš se věnovat různým aktivitám a pracovat na sobě. Určitě se ti 
zalíbí individuální přístup vyučujících i hezké a moderní prostředí fakulty. Neustále budeš 
v komunitě chytrých a přátelských lidí. Vytvoříš si síť kontaktů, které v budoucnu rozhodně 
oceníš.

VE VĚDĚ JSME TOP
Patříme k výzkumné špičce v Česku. Máme za sebou řadu významných projektů a také 
spoustu před sebou. Věnujeme se například problematice znečištění ovzduší v Brně či 
cirkulární ekonomice. Neustále zvyšujeme kvalitu výuky a zapojujeme studenty do reálných 
výzkumů, které často vzniknou i ve spolupráci s našimi absolventy.

econ muni
Díky studiu u nás vstoupíš do života jako schopný  
a sebevědomý odborník.



Vyber 
si studium

Studijní program Forma studia Přijímací zkoušky

Ekonomie ** P TSP

Finance P TSP

Finance a právo P TSP

Hospodářská politika ** P TSP

Podniková ekonomika a management P TSP

Podniková informatika P TSP

Regionální rozvoj a cestovní ruch P TSP

Veřejná ekonomika a správa ** P TSP

Business Management and Finance P

Economics and Public Policy P

Bakalářské studium

Typ studia Termín pro podání přihlášky

Bakalářské studium

Navazující studium s nástupem podzim 2023
Navazující studium s nástupem jaro 2023

1. 11. 2022 – 28. 2. 2023 

1. 1. 2023 – 30. 4. 2023
1. 8. 2022 – 30. 11. 2022

Bakalářské/navazující studium s nástupem podzim 2023
Bakalářské/navazující studium s nástupem jaro 2024

15. 12. 2022 – 15. 4. 2023
15. 6. 2023 – 15. 10. 2023

Přihlášky ke studiu
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Chceš vědět víc?
Koukni na web  
a prozkoumej naši nabídku!
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Studijní program Specializace/obor Forma 
studia

Přijímací  
zkoušky

Ekonomie ** P  * OT

Finance
Finanční trhy, instituce  
a technologie

Finanční řízení, účetnictví a daně

P  * 

P  *    K

OT

OT

Finance a právo P OT

Hospodářská politika P  *    OT

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy P  *    OT

Matematické a statistické metody  
v ekonomii P  *    OT

Podniková ekonomika a management
Podniková ekonomika  
a management 

Podniková informatika

P

P

OT

OT

Regionální rozvoj
Projektový management

Cestovní ruch

P  *    K

P  *    K

OT

OT

Veřejná správa  
(Administration publique) P OT

Veřejná ekonomika a správa P  *    K OT

Business Management P

Economics P

Finance P

Public Finance and Economics P

Public Administration  
(Administration publique) P

Regional Development and Tourism P

Navazující magisterské studium

TSP test studijních předpokladů

* nástup možný i od jarního semestru 2023

** program nabízí možnost sdruženého studia, více viz str. 24

P prezenční forma studia K kombinovaná forma studia

OT oborový test
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Chceš vědět, proč lidé kupují raději dražší iPhony než Samsungy,  
přestože nabízejí skoro stejné funkce? Zajímá tě, proč některé země 
procházejí častěji finančními krizemi a proč k těmto krizím dochází? 
Studium Ekonomie tě naučí nacházet v nepřeberném množství dat  
a informací příběh, pochopit motivy rozhodování spotřebitelů a principy 
fungování trhů, firem a států. 

Pokud tě baví matematika a logické myšlení, studuj jednooborovou 
Ekonomii, kde se naučíš základy matematicko-statistických metod  
a aplikované ekonometrie a zjistíš, jak kvalitně a účelně analyzovat, 
využívat a interpretovat data všeho druhu. Studium si můžeš zkombinovat 
také s aplikovanou matematikou, filozofií, cizími jazyky nebo třeba  
s politologií či sociologií a rozšířit si svůj pohled na lidské jednání  
a problémy světa o ekonomický rozměr. 

Po studiu se uplatníš v analytických odděleních komerčních bank,  
v poradenských firmách nebo státních a mezinárodních organizacích. 
Můžeš se podílet na tvorbě predikčních modelů trhů nebo celých 
ekonomik, zpracovávat podklady pro Českou národní banku nebo 
pracovat jako analytik pojistného trhu či investičních fondů. Studium 
Ekonomie tě připraví také na pozici risk managera nebo datového 
analytika vyhodnocujícího efektivitu marketingových kampaní. 

Chceš vědět víc? 
Prozkoumej náš web!

Ekonomie
datový analytik  |  analytik pojistného trhu  |  analytik investičních fondů  |  
risk manager  |   ekonomický analytik v ČNB  |  interní auditor

Patrik Maňas
„Program Ekonomie mohu jedině doporučit, vyzdvihnul bych především lid-
ský přístup vyučujících. Setkal jsem se sice i s názory, že je program oproti 
jiným, které ECON MUNI nabízí, příliš obecný. V tom však osobně vidím 
jeho velkou přednost: můžeš si totiž studium upravit tak, aby sedělo tvým 
představám. V neposlední řadě věřím, že mě program dobře připraví na 
mou budoucí kariéru. V předmětech, které jsem doposud absolvoval, je totiž 
kladen poměrně velký důraz právě na aplikaci získaných dovedností v praxi.“  
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Chceš vědět víc? 
Prozkoumej náš web!

Dagmar Biersaková
„Studium Financí mi přineslo především spoustu příležitostí, díky kterým jsem se 
mohla jak ve studijním, tak v kariérním životě posunout hodně dopředu, mimo jiné 
také možnost vycestovat na půlroční pobyt do zahraničí. Za dobu studia na ECON 
MUNI jsem poznala řadu expertů z oblasti financí a získala kontakty, které určitě 
využiji v profesním životě. Studium Financí mě bavilo a určitě bych ho všem doporu-
čila, jelikož díky němu vím, jak funguje ekonomika, finanční trhy a instituce a jak na 
účetnictví a daně. Se svou katedrou jsem stále v kontaktu prostřednictvím Instagramu 
finance_muni, kde najdu plánované akce i střípky ze zákulisí života na katedře.“

finance
auditor  |  daňový poradce  |  investiční zprostředkovatel  |  finanční ředitel  |  
investiční analytik  |  business konzultant  |  účetní   |  zakladatel startupu

Toužíš odhalit tajemství úspěšných investorů, porozumět rozdílu mezi 
cenou a hodnotou, analyzovat dnes tolik skloňované kryptoměny či 
navrhnout vlastní FinTech aplikaci? Tak neváhej, studium Financí je 
přesně pro tebe!  

Poznáš zákonitosti a principy světa financí, pochopíš logiku metod 
hodnocení investic, finančního zdraví a podstaty finančního rozhodování. 
Naučíš se na finanční problémy pohlížet analyticky, kriticky je hodnotit  
a navrhovat možná řešení. Osvojíš si finanční management a získáš přehled 
o fungování finančních trhů, bank a pojišťoven. Dozvíš se, jak sestavit 
účetní výkazy, jak je využít k hodnocení finanční situace firem a odhalení 
jejich skrytého potenciálu. Vedle toho se zaměříš na zapojení umělé 
inteligence do business procesů ve firmách a finančních institucích. 

Díky širokému záběru programu se na českém ani zahraničním trhu 
práce neztratíš. Uplatnit se můžeš kdekoliv, ať už v bankách, pojišťovnách, 
investičních, auditorských či poradenských společnostech nebo  
u obchodníků s cennými papíry. Můžeš pracovat jako finanční ředitel, 
investiční analytik, business konzultant, auditor, účetní a daňový poradce 
nebo si založit vlastní startup.   
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Chceš vědět víc? 
Prozkoumej náš web!

Finance  
a právo

auditor  |  daňový poradce  |  účetní  |  finanční poradce  |  referent Finanční 
správy  |  úředník územních samosprávných celků

Karolína Balatková
„Studium Financí a práva je životní investicí – jedná se o spojení dvou specifických 
oblastí, které svým propojením vytváří jedinečnou kombinaci informací pro pro-
fesní i osobní život. Studium není stereotypní, probíhá totiž na dvou fakultách. Díky 
různorodé skladbě předmětů získá student širokou škálu znalostí nejen z finančního 
či daňového práva, ale například i z oblasti finančních trhů. Studium mě naučilo infor-
mace propojovat, vidět souvislosti. Možnosti uplatnění jsou díky rozmanitosti portfolia 
předmětů široké ve veřejném i soukromém sektoru. Už teď využívám svých znalostí při 
brigádách – pracovala jsem ve fundraisingu a nyní se věnuji marketingu.“

Zajímá tě průnik financí a finančního práva? Chceš si osvojit právní 
předpisy upravující chod finanční správy, rozklíčovat tajemství tvorby 
státního rozpočtu nebo poznat metody hodnocení finanční výkonnosti 
firem? Pojď studovat mezifakultní program Finance a právo.   

Získáš právní i ekonomický pohled na fungování finančního trhu, bank, 
pojišťoven a veřejných institucí. Naučíš se sestavit účetní závěrku, 
identifikovat finanční problémy a odhalit příležitosti v obchodních 
společnostech. Zorientuješ se v systému práva a pochopíš způsob 
práce s českými, evropskými i mezinárodními předpisy. Dozvíš se, jak 
zdanit svůj příjem ze zahraničí nebo jak při jednání s orgány veřejné 
správy efektivně uplatňovat svá práva. Tvá výuka bude probíhat jak na 
Ekonomicko-správní fakultě, tak i na Právnické fakultě.

Po ukončení studia můžeš pracovat v českých i mezinárodních 
soukromých společnostech, ve veřejných institucích nebo neziskových 
organizacích. Se získanými znalostmi můžeš působit jako účetní, daňový 
či finanční poradce a auditor. Zajímavé příležitosti tě čekají také na 
finančních či celních úřadech nebo na Ministerstvu financí.   
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Chceš vědět víc? 
Prozkoumej náš web!

Erika Mašková
„Pokud o studiu Hospodářské politiky uvažuješ, neděs se toho názvu. Obor 
je velice zajímavý a dá ti velké množství znalostí. Získáš větší přehled  
o ekonomickém dění, budeš lépe chápat, jak vláda ovlivňuje ekonomiku.  
V neposlední řadě si tu najdeš velké množství kamarádů. Vyučující jsou 
velice zkušení a ochotní lidé, kteří ti rádi zodpoví i otázky mimo probíraná 
témata. Vyzdvihla bych také pestrou nabídku předmětů a diskuse na semi-
nářích, ty mě hodně baví.“

Hospodářská 
politika

analytik ČNB  |  makroekonom  |  úvěrový analytik  |  datový analytik  |  
finanční kontrolor  |  ekonom hospodářské soutěže  |  auditor

Chceš vědět, proč věci v ČR nefungují stejně jako ve Švýcarsku nebo 
Bulharsku? Zajímá tě, nakolik může stát ovlivňovat ekonomiku a proč se 
firmy nesmí domlouvat na cenách? Chceš se dozvědět více o aktuálních 
problémech české i světové ekonomiky? Pojď studovat program 
Hospodářská politika!  

Seznámíš se s principy fungování trhu, s faktory ovlivňujícími ceny zboží 
a s důvody tržních selhání. Získáš přehled o hospodářsko-politických 
událostech a naučíš se analyzovat a předvídat ekonomický vývoj  
v kontextu aktuálních problémů české, evropské a světové ekonomiky. 
Díky tomu například pochopíš, jak změny úrokových sazeb centrální 
banky ovlivňují inflaci, dostupnost hypotečních úvěrů, situaci na trhu 
bydlení nebo zaměstnanost. Staneš se ekonomem, který se umí rychle 
a efektivně orientovat v národní i mezinárodní ekonomice a použít 
relevantní analýzy dle specifických potřeb firmy. 

Uplatníš se v soukromém sektoru i ve státní správě – můžeš pracovat 
jako ekonomický analytik v České národní bance, ekonom hospodářské 
soutěže nebo působit na ministerstvech či orgánech Evropské unie. 
Uplatnění můžeš najít v komerční bance jako makroekonom nebo úvěrový 
analytik, ve firmách jako ekonom, finanční manažer či auditor nebo 
najdeš práci v oblasti logistiky. 
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Chceš vědět víc? 
Prozkoumej náš web!

Podniková
ekonomika 
a management 

projektový manažer  |  HR manažer  |  obchodní ředitel  |  business konzultant  |  
finanční ředitel  |  partner firmy  |  generální ředitel  |  podnikatel

Ondřej Jobánek
„Studium Podnikové ekonomiky a managementu mi přineslo nové přátele, 
ale také vhled a pochopení některých ekonomických i společenských pro-
blémů. Líbí se mi, že se věnujeme mimo jiné i psychologii a filozofii, znalosti 
z těchto předmětů se dají dále použít v managementu nebo v marketingu. 
Navíc je většina předmětů na tomto programu nějakým způsobem propoje-
na. Většinu věcí, které se v jednom předmětu naučím, dokážu pak aplikovat  
i v předmětech jiných.“ 

Láká tě kariéra v businessu nebo podnikání? Chceš porozumět tomu, jak
fungují firmy a jak zefektivnit jejich činnost tak, aby přinášely zisk? Zajímá
tě marketing nebo vedení lidí v týmu? Tak studuj Podnikovou ekonomiku
a management!

Při studiu se seznámíš se vším, co souvisí s podnikem – od jeho vnitřního 
fungování až po prostředí, ve kterém se nachází. Pochopíš, jak fungují 
trhy a jaké dopady mají na firmu různá rozhodnutí vlády nebo centrální 
banky. Zjistíš, co se skrývá za čísly finančních výkazů podniků a jak 
porovnat více investičních příležitostí. Naučíš se sestavit marketingový 
plán a můžeš nahlédnout do chodu logistiky. Zdokonalíš se v práci  
a komunikaci s lidmi v týmu, naučíš se je motivovat a vést. 

Po studiu se uplatníš jako člen či vedoucí projektového týmu, business
konzultant nebo HR manažer. Můžeš také pracovat v logistice,
marketingu nebo financích. Časem se možná vypracuješ na pozici
obchodního nebo finančního ředitele, partnera firmy či  
generálního ředitele.
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Chceš vědět víc? 
Prozkoumej náš web!

Peter Jenčár
„Lákalo mě studium ekonomiky. Byl jsem si ale vědom toho, že v dnešním světě se hodí  
i znalosti z oblasti informatiky. Zvolil jsem si tedy Podnikovou informatiku. Teď jsem v pátém 
semestru bakalářského studia a svého výběru vůbec nelituji. Kromě bohatých poznatků  
z informatiky, programování, ekonomiky a účetnictví mi studium přineslo také spoustu přá-
tel. Na programu bych vyzdvihl zejména pestrou nabídku předmětů ze dvou nejžádanějších 
oborů současnosti, kvalitu výuky a skvělý kolektiv spolužáků i učitelů. Dodnes vzpomínám 
na svůj první den na ECON MUNI, kdy jsem se se všemi seznamoval. Už tehdy jsem cítil, že 
jsem si zvolil správně. A měl jsem pravdu.“

Podniková 
informatika

analytik, konzultant, správce, vývojář informačních systémů | ředitel IT | 
manažer projektů | produktový manažer 

Lákají tě informační technologie a zároveň tě přitahuje business? 
Chceš se naučit řešit problémy analyticky a chápat je v souvislostech? 
Studuj Podnikovou informatiku a staň se spojovacím můstkem mezi 
programátory a manažery! Propojíš ekonomii a informatiku, dva velmi 
oblíbené a zároveň odlišné světy. 

Při studiu se naučíš myslet ekonomicky, pochopit data z finančních 
výkazů nebo posoudit ekonomické dopady rozhodnutí. Zároveň získáš 
přehled o informačních technologiích, které se ve firmách využívají, 
a naučíš se o ně starat. Pronikneš do práce s databázemi, ovládneš 
různé programovací jazyky a zjistíš, jak nastavit fungující a bezpečnou 
podnikovou síť. Tvá výuka bude probíhat jak na Ekonomicko-správní 
fakultě, tak i na Fakultě informatiky. 

Po škole můžeš pracovat jako konzultant, analytik, správce nebo vývojář 
podnikových informačních systémů. Časem můžeš rozvoj těchto 
technologií řídit jako manažer projektů, produktový manažer nebo 
dokonce ředitel IT. 
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Chceš vědět víc? 
Prozkoumej náš web!

Regionální 
rozvoj 
a cestovní ruch

specialista marketingu měst  |  projektový manažer  |  manažer agentury 
cestovního ruchu  |  manažer agentury regionálního rozvoje  |  podnikatel

Katarína Benediková
„Studium mi přineslo velké množství zážitků a přátel. Setkala jsem se s odborníky z praxe  
a absolvovala celou řadu zajímavých přednášek. Program Regionální rozvoj a cestovní ruch 
je velice pestrý, učím se například o regionální ekonomii, územním a strategickém plánování 
nebo veřejné správě. Seznámila jsem se i s fungováním institucí Evropské unie. Díky šíři 
programu jsem získala ucelený a komplexní přehled. Kromě toho je i samotná ECON MUNI 
skvělá. Ráda vzpomínám na orientační týden, kdy fakulta uspořádala Garden party. Sešla se 
velká spousta studentů, děkan čepoval pivo – nádherná atmosféra.“

Chceš se podílet na rozvoji svého města či regionu a zvýšit životní úroveň 
jeho obyvatel a atraktivitu pro turisty nebo investory? Zajímá tě, proč jsou 
některé regiony ekonomicky a společensky méně vyspělé a jak to změnit? 
Nebo chceš pochopit fungování jednotlivých turistických destinací a vliv 
cestovního ruchu na dané oblasti?  
Studuj Regionální rozvoj a cestovní ruch! 

Naučíš se lépe porozumět podmínkám v konkrétních lokalitách, zjistíš, 
co například vzdělanější či starší obyvatelstvo může znamenat pro 
region. Seznámíš se s institucemi Evropské unie a principy udělování 
dotací a naučíš se připravovat rozvojové projekty tak, abys dotace získal. 
Nahlédneš do environmentálních témat a zjistíš, jakými nástroji lze 
předcházet znečišťování životního prostředí. Vyzkoušíš si také praktické 
úkoly z managementu a marketingu cestovního ruchu. 

Uplatníš se jako projektový manažer připravující rozvojové projekty měst  
a regionů, specialista na marketing měst či turistických destinací, 
manažer agentury cestovního ruchu nebo agentury regionálního rozvoje. 
Tvá kariéra možná povede i k založení vlastního podnikání. 
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Chceš vědět víc? 
Prozkoumej náš web!

Veřejná 
ekonomika 
a správa

ekonom  |  ředitel neziskové organizace  |  fundraiser  |  ředitel zahraniční 
kanceláře CzechInvestu  |  manažer  |  auditor

Anna Puhlovská
„Vždycky mě lákalo studium jazyků, ale i ekonomie. Dlouho jsem rozmýšlela, který z oborů 
zvolit, a pak jsem zjistila, že ECON MUNI nabízí právě tuhle nevšední kombinaci. V nava-
zujícím magisterském stupni Veřejné ekonomiky a správy totiž můžeš studovat program 
Administration publique. Předměty z ekonomie mi dávají skvělý teoretický základ a přehled 
o fungování státu. Francouzské předměty mi rozšířily gramatiku a odbornou slovní zásobu. 
Myslím, že se oba obory vhodně doplňují a jejich spojení mi otevírá dveře do pracovního 
světa – aktuálně pracuji v businessu se zaměřením právě na francouzštinu. S vyučujícími  
i spolužáky jsme navíc všichni na jedné vlně, je to inspirativní prostředí, které mě baví.“

Chceš vědět, jestli bude zdravotní péče dostupná i nadále nebo jak bude 
vypadat důchodový systém? Zajímá tě, jak fungují nadace a jestli je nutné 
platit školné? Zajímáš se o daňový systém, veřejnou politiku nebo chceš 
porozumět investicím ve veřejném sektoru? Studuj Veřejnou ekonomiku  
a správu. 

Díky studiu se zapojíš do ekonomických experimentů ve specializovaných 
laboratořích a dozvíš se třeba, co lidi motivuje k placení daní. 
Zorientuješ se ve všem, co se našeho života z pohledu veřejných 
peněz dotýká. Seznámíš se se zadáváním veřejných zakázek nebo 
s nastavováním daňových mechanismů. Zjistíš, proč tolik ekonomických 
reforem ztroskotalo a jak nastavit takové podmínky, ve kterých budou 
úřady i firmy fungovat efektivně. Také budeš umět rozhodnout, jestli a jak 
bude daný projekt prospěšný pro veřejnost.

Po dokončení studia najdeš uplatnění v českých i mezinárodních 
veřejných institucích, ale i v neziskovkách nebo startupech. Můžeš se stát 
ekonomem, fundraiserem nebo pracovat na ministerstvu. Dotáhnout to 
můžeš až na pozici ředitele neziskové organizace či zahraniční kanceláře 
CzechInvestu. Studium je však variabilní a může tě připravit i na pozici 
manažera v businessu nebo auditora. 



1. 11. 2022 – 28. 2. 2023 

PODEJ SI 
PŘIHLÁŠKU

Přihlášku k nám  si můžeš podat od 1. listopadu 2022 do 28. února 2023. Je 
to snadné – stačí navštívit www.is.muni.cz/prihlaska a tam všechno vyřešíš 
online a za pár minut. A pokud si nebudeš vědět rady, mrkni do nápovědy.
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Jednooborové studium
V rámci tohoto studia studuješ jen jeden program na ECON MUNI. 
Studijní plán má předem definovaný seznam povinných předmětů, který se 
doplňuje z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. 

Jak to funguje?
Do přihlášky můžeš uvést až 3 studijní programy – můžeš si zvolit tzv. první, druhou 
a třetí preferenci programu podle toho, kam se chceš dostat nejvíc. 

• Na jednooborové studium se hlásíš v rámci tzv. jednotné fakultní přihlášky (JFP).
• Volbu druhé a třetí preference můžeš provést až do konce lhůty pro podávání 

přihlášek ke studiu.
• Za celou přihlášku zaplatíš pouze jeden poplatek 600 Kč. 
• Volba druhé a třetí preference je dobrovolná, ale zvyšuje tvoji šanci na přijetí.

Nabídku studijních programů najdeš na str. 4–5 nebo ve své e-přihlášce.

Co to znamená v praxi? 
Tady je příklad:

Chceš studovat Finance, ale víš, že dostat se na tento program je obtížné. Zároveň tě zajímá  
i oblast cestovního ruchu nebo veřejné správy. Když se podíváš do statistik z minulého roku, 
zjistíš, že na programy Regionální rozvoj a cestovní ruch a Veřejná ekonomika a správa byl 
percentil pro přijetí nižší než na program Finance. Proto si můžeš ve své e-přihlášce zvolit 
jako 1. preferenci program Finance, 2. preferenci program Regionální rozvoj a cestovní ruch 
a 3. preferenci program Veřejná ekonomika a správa. Tvoje šance na přijetí na fakultu se tím 
významně zvýší.

POZOR!
Pokud si v rámci jednotné fakultní přihlášky (JFP) zvolíš program Ekonomie, Hospodářská 
politika nebo Veřejná ekonomika a správa, které je možné zároveň volit i v rámci přihlášky 
do sdruženého studia, nebudeš si moci tento program zvolit ve své další přihlášce do 
sdruženého studia.

Jak se to pak počítá?
Pokud nezískáš dostatečný percentil v TSP pro přijetí na první preferenci, zařadíme tě 
automaticky do pořadí uchazečů pro druhou preferenci a následně pro třetí preferenci.

E-přihláška



Sdružené studium
Pokud chceš proniknout do více oblastí a zajímají tě programy i na jiných fakultách 
MUNI, pak si můžeš zvolit sdružené studium. 
Hlavní část studia probíhá v rámci jednoho studijního programu na ECON MUNI, 
kterou si doplníš menší ucelenou částí z jiného programu dalších fakult MUNI. To 
znamená, že budeš mít jeden hlavní a jeden vedlejší studijní plán a můžeš studovat 
i poměrně odlišné disciplíny, které mohou tvořit zajímavé kombinace.

Jak to funguje?
V rámci sdruženého studia si můžeš vybrat z těchto 3 kombinovaných programů:
• Ekonomie + studijní program na FF, FI, FSS, PedF, PřF
• Hospodářská politika + studijní program na FF, FI, FSS, PedF
• Veřejná ekonomika a správa + studijní program na FF, FI, FSS, PedF

V rámci jedné přihlášky si můžeš opět zvolit programy podle své priority.

• Tyto tři programy nelze kombinovat mezi sebou.
• Měj na paměti, že při zvolení studijních plánů cizí fakulty se musíš řídit pokyny pro 

přijímací řízení obou fakult. 
• Volbu druhé a třetí priority můžeš provést až do konce lhůty pro podávání 

přihlášek ke studiu.
• Za celou přihlášku zaplatíš pouze jeden poplatek 600 Kč.
• Volba druhé a třetí priority je dobrovolná.

Co to znamená v praxi? 
Tady je příklad:

Chceš studovat Veřejnou ekonomiku a správu (VES), ale zároveň tě zajímají i jazyky a IT. 
Proto si jako 1. prioritu můžeš zvolit VES s jazykem na FF, jako 2. prioritu VES s příslušným 
programem na FI a jako 3. prioritu si ponecháš jednooborové studium VES. V případě, 
že neuspěješ u přijímaček na partnerské fakultě, ale výsledek TSP bude dostačující pro 
jednooborové studium VES na ECON MUNI, budeš přijat pouze k nám.

POZOR!
Pokud si v rámci přihlášky do sdruženého studia zvolíš mezi programy Ekonomie, 
Hospodářská politika nebo Veřejná ekonomika a správa, které je možné volit i v rámci 
jednotné fakultní přihlášky (JFP), nebudeš si moci tento program zároveň zvolit i v JFP.
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SLOVNÍČEK
Udělej si ve všem jasno… 
• Jednooborové studium – Studium probíhá pouze na ECON MUNI, studijní 

plán má předem definovaný seznam povinných předmětů, který se doplňuje  
z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů.

• Sdružené studium – Hlavní část studia probíhá v rámci jednoho studijního 
programu, kterou si doplníš menší ucelenou částí z jiného programu. To 
znamená, že budeš mít jeden hlavní a jeden vedlejší studijní plán a můžeš 
studovat i poměrně odlišné disciplíny, které mohou tvořit zajímavé kombinace. 
Na výuku chodíš na obě fakulty.

• Preference – V přihlášce si můžeš zvolit až 3 jednooborové programy z nabíd-
ky ECON MUNI. 

• Priorita – U sdruženého studia si můžeš zvolit až 3 studijní plány  
v rámci jednoho programu – kombinuješ studium na ECON MUNI a na  
partnerské fakultě.

Den
otevřených
dveří

2.2.2023
Přijď se k nám podívat osobně a zažij atmosféru naší fakulty na 
vlastní kůži! Poznáš své budoucí spolužáky i vyučující, zjistíš pod-
robnosti o přijímačkách nebo možnostech zahraničních studijních 
pobytů. Můžeš se ptát na všechno, co tě v souvislosti se studiem na 
vysoké škole zajímá. A hlavně ti řekneme, jaké studium je pro tebe 
vhodné, pokud chceš najít vysněnou práci. 
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přijímací řízení
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DOSTAŇ SE BEZ 
PŘIJÍMAČEK
Chystáš se složit SCIO testy, uspěl jsi v SOČce, absolvoval jsi olympiádu nebo 
ses účastnil ekonomických soutěží pořádaných třeba i naší fakultou?

Do bakalářských studijních programů můžeš požádat o prominutí přijímacích 
zkoušek.  Podmínky a detaily se dozvíš na webu – viz QR kód Prominutí 
přijímací zkoušky.

Programy ECON MUNI pro SŠ

PŘIJĎ K PŘIJÍMAČKÁM
Pro přijetí do bakalářského studia na ECON MUNI  je potřeba absolvovat Test 
studijních předpokladů (TSP), který organizuje Masarykova univerzita.

TSP budou probíhat v několika termínech v období leden–duben 2023. 
Bližší informace o termínech a přesnější podobě testu najdeš na www.muni.cz/tsp

Na přijímačky tě připravíme
Pokud chceš mít větší jistotu a zvýšit šanci na úspěch u přijímaček, můžeš se 
přihlásit do přípravných kurzů, které pořádá Masarykova univerzita. Tyto kurzy tě 
připraví na TSP nejen u nás, ale i na další fakulty. Můžeš se tak připravovat s námi,  
i když plánuješ studovat jinde.

Podrobnosti o přípravných kurzech, o termínech a přihláškách na ně najdeš  
na webu – viz QR kód Přípravné kurzy TSP.
Kurz zahrnuje 4 × 4 vyučovací hodiny (1 vyučovací hodina = 45 minut). Součástí 
výuky je procvičení všech částí TSP, absolvování cvičného testu, tipy pro strategii 
řešení apod. Program probíhá ve skupinách, kde je prostor i na individuální dotazy.

Kurz stojí 2 500 Kč vč. DPH a konat se bude na Ekonomicko-správní fakultě MU 
(Lipová 41a, Brno) nebo online.

Zajímáš se o ekonomické 
dění v Česku i zahraničí 
a baví tě řešit zajímavé 
úkoly z praxe? Zapoj se do 
korespondenční soutěže 
Seminář ekonomických 
mozků.  
econ.muni.cz/sem

Chceš si už teď vyzkoušet, 
jaké je studovat na vysoké 
škole? Projekt Touch Econ 
ti umožní studovat vybrané 
předměty na ECON MUNI. 
econ.muni.cz/touchecon 

V multioborové soutěži 
Bohatství Země se zaměříš 
na ekonomickou výhodnost 
těžby nerostných surovin 
a sociální dopady těžby na 
životní prostředí.   
econ.muni.cz/bohatstvizeme

Bakalářem to nekončí, 
prozkoumej nabídku 
navazujícího studia  
na ECON MUNI!

CZ programy EN programyTSP Přípravné kurzy 
TSP
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Prominutí přijímací 
zkoušky



buďme
v kontaktu

Spolupráce 
s partnery

Elektronickou verzi  
této brožury najdeš zde:
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econmuni

Studijní oddělení ESF MU

#econmuni

veda_econmuni
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Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
Lipová 41a | 602 00 Brno | www.econ.muni.cz

Hlavní partner Partneři fakulty

Studijní oddělení
+420 549 496 427 | +420 549 494 166 | +420 549 497 572 
 studijni@econ.muni.cz

Staň se už při studiu tím nejlepším kandidátem na pracovním trhu! ECON MUNI 
spolupracuje s řadou partnerských společností. Jejich zástupci se zapojují do výuky na 
naší fakultě, připravují pro studenty zajímavé přednášky z praxe, interaktivní workshopy 
nebo exkurze. Partneři také nabízejí studentům aktuální témata ke zpracování jejich 
semestrálních či závěrečných prací nebo možnosti praxí a stáží, díky kterým studenti 
ECON MUNI získají cenné zkušenosti a kontakty pro své budoucí profesní uplatnění.



muni.cz
econ.muni.cz


