O nás
•

Univerzita s TRADICÍ – založena 1999

•

jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

•

s řadou významných PARTNERŮ:
Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda
AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské
noviny

•

s více než 16 000 ABSOLVENTY a cca 4 000 studenty.

•

ECTS Label – je nejprestižnějším evropským
oceněním v oblasti KVALITY terciárního
vzdělávání, ocenění kvality implementace
a užití kreditového systému – uděluje
Evropská komise EU

Bezpečnostně právní
studia
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ

•
•
•

Bezpečnostní ředitel v organizaci nebo instituci
Ředitel bezpečnostní agentury
Bezpečnostní manažer (specialista)

•

Dává nadstandardní znalosti právních oborů
(trestní právo, kriminologie a kriminalistika)
Poskytuje systematický přístup k odpovídajícím
principům a pravidlům vnitrostátního, evropského a
mezinárodního práva
Naučí vyhodnotit právní, ekonomické, technické,
psychologické aspekty bezpečnosti
Naučí kvalitně realizovat komplexní program
efektivní prevence, plánovat, organizovat, vést a
kontrolovat veškeré bezpečnostní činnosti
organizace

•
CHARAKTERISTIKA
OBORU

Nově i
NMgr.
obor

•
•

Kriminalisticko
právní specializace
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ

•
•
•

•
CHARAKTERISTIKA
OBORU

•

•

Nově i
NMgr.
obor

Absolventi dovedou tvůrčím způsobem aplikovat znalosti
při objasňování a vyšetřování trestné činnosti
Kriminalista, vyšetřovatel, policista na úrovni středního a
vyššího managementu
Právní specialista, specialista bezpečnosti ve státní
správě, veřejné správě a soukromých bezpečnostních
službách

Primárně právní obor s širokým okruhem informací z
oblasti trestního práva, kriminalistiky a forenzních věd
Připraví k provádění komplexní práci na místě činu,
organizaci práce na místě činu, k zajišťování a
vyhodnocování kriminalistických stop
Nabízí schopnost koordinovat programy prevence
protiprávní činnosti a sociálně patologických jevů

Marketingová komunikace
Bc.
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ

CHARAKTERISTIKA
OBORU

•
•
•
•
•
•

V oboru se uplatní 90 % absolventů
Nižší a střední management firemní sféry
Uplatnění v médiích a reklamních agenturách
Specialista PR, tiskový mluvčí
Neziskové organizace i veřejná sféra
Vynikající jazykové vybavení

•

Seznamuje s nástroji reklamy a PR,
marketingu a marketingové komunikace
Připravuje na úspěšné působení v roli
marketingových specialistů a manažerů napříč
trhem práce nejen v ČR, ale i v zahraničí
Garantuje široké možnosti uplatnění

•

•

Řízení podniku
a podnikové finance
•
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ

•
•
•
•
•

CHARAKTERISTIKA
OBORU

•
•
•
•

Nižší a střední MANAGEMENT podnikové
sféry
FINANČNÍ instituce (auditorské, účetní,
investiční firmy)
Oblast VÝROBY, oblast SLUŽEB
Domácí a zahraniční OBCHOD
i jako samostatný PODNIKATEL
Nejaktuálnější trendy v řízení podnikových
procesů
Reflexe podnikových potřeb
Vazba na světový vývoj
Špičkoví lektoři a manažeři exportně
orientovaných firem ve výuce
Konkurenceschopnost a uplatnění

Veřejná správa
•
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ

•
•

•
•
CHARAKTERISTIKA
OBORU

•
•

Bc.,
Ing.

Kvalifikované expertní a manažerské pozice
ve veřejné správě
Vedoucí odborů na libovolném ministerstvu či
tajemníci obecního/městského úřadu
Příprava na výkon volených veřejných funkcí, ať
již na úrovni obecní (starosta), krajské (hejtman,
radní) či celostátní (poslanec)
Uplatnění ve strukturách Evropské unie
Moderní manažerské pojetí veřejné služby a
jejího efektivního marketingu ve vztahu
k občanům
Koncepční a teoretické souvislosti veřejné správy
a jejich praktická aplikace
Nedílnou součástí studia je osvojení základů
manažerských a komunikačních dovedností

ERASMUS+ Program
Mobilita studentů a zaměstnanců | 17 států světa
Španělsko
Itálie
Turecko
Island
Irsko
Litva
Francie
Finsko
Belgie

Holandsko
Maďarsko
Slovinsko
Německo
Polsko
Rakousko
Slovensko
Řecko

Erasmus+ program
• na zahraniční studium či pracovní stáž (na 1 či 2 semestry)
mohou být vysláni studenti prezenčního i kombinovaného
studia bakalářského i magisterského stupně

• po dobu studia v zahraničí student zůstává řádným studentem
VŠFS (platí řádné školné, pobírá veškeré přiznané finanční
příspěvky – stipendia, soc. dávky atd.)
• pro finanční zajištění zahraničního pobytu v rámci programu
Erasmus+ student získává finanční podporu ve výši přiznané
pro konkrétní zemi
• doporučujeme studentům vybrat si vhodný studijní program,
ve kterém mohou navázat na své studium na VŠFS –
případné shody předmětů poté budou uznány, ostatní
předměty budou muset být dostudovány po návratu

VŠFS v Karlových Varech
T. G. Masaryka 541/3
360 01 Karlovy Vary
Tel.: (+420) 357 070 081
karlovyvary@vsfs.cz

Mgr. Lenka Chlebková
ředitelka studijního střediska
Tel.: (+420) 357 070 083
Lenka.Chlebkova@vsfs.cz

Mimo dny otevřených dveří je možné se se zástupcem
VŠFS setkat po předchozí domluvě.
www.vsfs.cz/karlovyvary

Přijímací řízení
•
•
•
•
•
•
•
•

Přihlášku lze podat 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017
Přijímání do naplnění kapacity oboru
Elektronická přihláška 300,- Kč, papírová 500,- Kč
Doložení předchozího vzdělání (ověřená kopie dokladu)
Možnost přestupu z jiné VŠ
Přijímací pohovor – podpis smlouvy
Testy z ČJ (cizinci), testy z AJ (AJ obory)
Možnost přípravných kurzů dle nabídky

Školné na akademický rok 2017/2018
Bakalářské studium
Prezenční studium
Kombinované studium

51.000 Kč / akademický rok
50.000 Kč / akademický rok

Prezenční studium v AJ
Kombinované studium v AJ

68.000 Kč / akademický rok
66.000 Kč / akademický rok

Navazující magisterské studium

Prezenční studium v ČJ
Kombinované studium v ČJ

55.000 Kč / akademický rok
53.000 Kč / akademický rok

Prezenční studium v AJ
Kombinované studium v AJ

71.000 Kč / akademický rok
69.000 Kč / akademický rok

Doktorské studium
Prezenční studium
Kombinované studium

55.000 Kč / akademický rok
55.000 Kč / akademický rok

 Možnosti platby školného (splátkový kalendář, platba platební kartou atd.)
 Výhodná PŮJČKA pro studenty - ČSOB

Stipendia
Prospěchová
• dle dosaženého prospěchu lze získat až do 50 % školného
Účelová
• sociální a ubytovací – z dotace MŠMT
• handicapovaní studenti a studenti z dětských domovů
• nejlepší bakalářské a diplomové
práce, seminární práce apod.
• pomocné vědecké síly
• pomoc v tíživé sociální situaci studenta
• úspěšná reprezentace VŠFS
• na podporu studia v zahraničí

Průběh výuky
Prezenční forma studia
• výuka probíhá 5 dnů v týdnu,
od pondělí do pátku

Kombinovaná forma studia
• víkendová soustředění, která
probíhají v pátek od 12,00
do max. 20,30 hodin a v sobotu
od 8,00 do 17,15 hodin
• u vybraných oborů i varianta
odpolední výuky 1x týdně,

Individuální plnění studijních povinností

Estonská 500
Praha 10

Vltavská 12
Praha 5

Pionýrů 2806
Most

T. G. Masaryka 541/3
Karlovy Vary

Studijní střediska

Kontakty
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
T. G. Masaryka 541/3

www.vsfs.cz

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na:
karlovyvary@vsfs.cz | lenkachlebkova@vsfs.cz

