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Studijní obory:
semes
tru
Účetnictví a finanční
řízení podniku (Bc.)
Marketing
a management (Bc.)
Veřejná správa (Bc.)

(ve spolupráci s VŠMVV)

Evropská studia
a veřejná správa (Mgr.)

(ve spolupráci s VŠMVV)

O ŠKOLE
Jsme menší vysokou školou neuniverzitního typu. Nabízíme tříletý
bakalářský studijní program Ekonomika a management s obory Účetnictví
a finanční řízení podniku a Marketing a management. Ve spolupráci s Vysokou
školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha jsme od akademického roku
2018/2019 otevřeli ve Znojmě magisterské studium oboru Evropská studia
a veřejná správa.
SVŠE Znojmo byla založena v roce 2005 a od jejího vzniku školu absolvovalo
na 1 400 studentů. Výuku koncipujeme tak, aby odpovídala požadavkům praxe,
a tím se snažíme zvyšovat uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH
Všem studentům s trvalým pobytem mimo okres Znojmo škola garantuje ubytování
na nově zrekonstruovaných vysokoškolských kolejích. Tito studenti mají navíc
nárok získat příspěvek na ubytování nejen od státu, ale ještě také od školy.
Ubytování po odečtení těchto příspěvků vychází již od 1 000 Kč měsíčně za
dvoulůžkový pokoj.

ŽIVOT NA SVŠE
MODERNÍ PROSTŘEDÍ
Výuka probíhá v moderních prostorách, kde studenti najdou vše, co potřebují.
Kromě poslucháren a učeben je zde k dispozici knihovna a studovna. Všechny
prostory školy jsou vybaveny bezdrátovým připojením Wi-Fi.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A RODINNÁ ATMOSFÉRA
U nás můžete studovat v příjemné a vstřícné rodinné atmosféře. Studentům se
snažíme vycházet maximálně vstříc. Záleží nám na jejich úspěchu, a proto chceme
poskytovat kvalitní vzdělání.

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ VYŽITÍ
K trávení volného času je studentům k dispozici vysokoškolský klub Harvart,
tělocvična a venkovní tenisový kurt. V létě jezdíme na vodu, v zimě na lyže.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO
nabízí

BAKALÁŘSKÉ studium ve Znojmě i v Praze
studijní obor

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
– denní studium ve Znojmě,
dálkové studium ve Znojmě i v Praze
Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v podnikatelském sektoru, zejména ve
funkcích podnikových ekonomů, dále v účetních a daňových poradenských
ﬁrmách, ale také v neziskové sféře a organizacích státní správy (na ﬁnančních
úřadech, městských úřadech).
Studium vychází z požadavků praxe, proto zde přednáší také daňoví poradci,
auditoři nebo advokáti. Kromě toho je pravidelná výuka obohacena o celou řadu
mimořádných přednášek předních odborníků – například na konferencích zde
pravidelně přednáší Ivana Pilařová, která byla opakovaně vyhodnocena nejlepší
lektorkou účetnictví v ČR.

studijní obor

MARKETING A MANAGEMENT
– denní i dálkové studium ve Znojmě
Studenti najdou uplatnění na všech manažerských úrovních, při řízení
rodinného podniku, ale také v oblasti cestovního ruchu, obchodu, marketingové
komunikace a na pozicích managementu ve veřejné správě.
Přednášejí zde úspěšní manažeři z praxe, kteří v rámci workshopů učí studenty
manažerské dovednosti, vést obchodní jednání nebo prezentovat a obhajovat
projekty. V minulých letech zde přednášeli také známé osobnosti z praxe,
například Jiří Hamza, šéf českého biatlonu a první místopředseda světového
biatlonu nebo sportovní manažer Miroslav Černošek, který zastupuje špičkové
tenisty (např. Petru Kvitovou).

SPOLEČNÉ INFORMACE pro oba bakalářské obory
Školné ve Znojmě – denní studium 18 000 Kč/semestr
– dálkové studium 16 900 Kč/semestr
Školné v Praze
– dálkové studium 22 000 Kč/semestr
Dny otevřených dveří
– ve Znojmě každý první čtvrtek v měsíci od 15.30 hodin
– v Praze
každé první úterý v měsíci od 15.30 hodin

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO
zajišťuje ve spolupráci s

Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha

BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ studium

VEŘEJNÉ SPRÁVY ve Znojmě
bakalářský obor – dálkové studium

VEŘEJNÁ SPRÁVA
Absolvent oboru získá znalos potřebné pro výkon funkcí ve státní správě,
samosprávě a neziskových organizací. Bude schopen se orientovat v právních
a ekonomických aspektech fungování veřejného sektoru. Důraz je kladen i na
pochopení regionální problema ky.

magisterský obor – dálkové studium

EVROPSKÁ STUDIA A VEŘEJNÁ SPRÁVA
Absolvent je vybaven znalostmi z oblas státní správy a územní samosprávy ČR
i znalostmi o fungování a rozhodovacích principech EU. V praxi může uplatnit
poznatky z mezinárodního práva a veřejných ﬁnancí v ČR a EU. Uplatnění
absolventů je jak v úřadech státní správy, územní samosprávy a jejich
ins tucích, tak v ins tucích mezinárodních.

SPOLEČNÉ INFORMACE pro bakalářské i magisterské studium
Výuka se uskutečňuje formou víkendových soustředění (zpravidla pět víkendů
za semestr), a to v pátek odpoledne a v sobotu celý den.
Školné v bakalářském studiu činí 16 900 Kč/semestr,
v magisterském studiu 18 900 Kč/semestr.
Od druhého semestru lze požádat o úhradu školného ve splátkách.

AKCE PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL
Soutěž o nejlepší studentskou práci
MARKETINGOVÝ TÝM 2019
Jedná se o soutěž dvoučlenných družstev, jejichž úkolem je odevzdání písemné
práce v rozsahu alespoň 10 normostran, která bude zaměřena na využití
marketingových nástrojů v oblasti vinařské turistiky. Práce studenti musí
odevzdat nejpozději do 15. 4. 2019. Vítězný tým má možnost absolvovat zdarma
týdenní stáž v zahraničí od švýcarské společnosti AMMANN.
Více na marketingovytym.svse.cz

Letní škola pro české a zahraniční studenty
Poslední týden v srpnu pořádá SVŠE pro studenty středních a vysokých škol letní
školu, kde kromě zajímavých přednášek se špičkovými odborníky z oblasti
ekonomie, práva, sportu, diplomacie budou budou mít připraven zajímavý
doprovodný program, například výlet do Vídně, poznávání Prahy, společenské
a taneční večery a řadu dalších.
Cena pro účastníky soutěží pořádaných SVŠE a pro studenty, kteří si podají
přihlášku na SVŠE na akademický rok 2019/2020 je ve výši 100 € a zahrnuje
ubytování, snídaně, obědy a fakultativní výlety. Pro ostatní je cena 200 €.
Více na summer.svse.cz

SUMMER SCHOOL
PRAGUE & ZNOJMO
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ź každý první čtvrtek v měsíci v průběhu

celého letního semestru 2019
ź prostřednictvím studentů

a pracovnic studijního oddělení
se seznámíte s životem na vysoké škole
a možnostech ubytování na VŠ kolejích
ź budete mít možnost zúčastnit se výuky

předmětů Základy účetnictví, Daně,
Marketing nebo Cestovní ruch
Pokud máte zájem se Jednoho dne vysokoškolákem zúčastnit,
napište na e-mail janickova@svse.cz, který termín jste si vybrali
a kterých přednášek se budete chtít zúčastnit.

tel. 515 224 891

www.svse.cz

PROČ PRÁVĚ SVŠE?
Na SVŠE přednášejí přední odborníci z praxe. Je zde možno se potkat například
s Marií Retkovou, populární rozhlasovou a televizní moderátorkou, držitelkou tří
cen TýTý, bývalým guvernérem České národní banky Miroslavem Singerem,
ekonomem a bývalým ministrem hospodářství Vladimírem Dlouhým nebo
velvyslancem České republiky v Norsku a na Islandu Jaroslavem Knotem.
Díky dohodě SVŠE s organizací Cambridge P.A.R.K. můžete za výhodných podmínek
během studia získat mezinárodní jazykovou zkoušku FCE přímo u nás ve škole.

FINANČNÍ PODMÍNKY
Školné na SVŠE patří k nejnižším v ČR mezi soukromými vysokými školami
a vyznačuje se vynikajícím poměrem poskytnutých služeb a jejich ceny. Ve spojení se
zvýhodněnou cenou ubytování na kolejích mohou celkové měsíční náklady na
studium na SVŠE dosahovat podobné výše, jako náklady na studium na veřejných
vysokých školách. Od druhého ročníku je možno školné hradit ve splátkách.
Prvních 40 přihlášených studentů na denní formu studia získá slevu 50 % na školném
v prvním semestru, tzn. zaplatí měsíčně 1 500 Kč. Sleva se vztahuje na uchazeče,
kteří podají přihlášku nejpozději do 30. 4. 2019 a zaplatí školné na první semestr do
14 dnů od podpisu smlouvy.
Od druhého semestru je možnost získat prospěchové stipendium v závislosti na
studijních výsledcích SVŠE a nejvyšší prospěchové stipendium je právě 9 000 Kč za
semestr, tj. stejná částka jako je sleva na školném v prvním semestru.
Měsíční náklady na VŠ

SVŠE Znojmo

Studium na veřejné VŠ

Školné

1 500 Kč

0 Kč

Ubytování na koleji

1 000 Kč

cca 3 000 Kč

Celkem

2 500 Kč

3 000 Kč

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Studenty přijímáme bez přijímacích zkoušek po doručení úředně ověřené kopie
maturitního vysvědčení.
TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 1. kolo do 30. 4., 2. kolo do 31. 8.
Bližší info: SVŠE Znojmo, Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, tel.: 515 224 891, e-mail: info@svse.cz

