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Pokyn rektora k přijímání studentů 
do bakalářského studia 

v akademickém roce 2023/2024 
 

I. Studijní programy 
V akademickém roce 2023/2024 se otevírá tento studijní program: 
Ekonomika a finance podniku se studijními specializacemi (Bc.) 
Zdaňování (prezenční i kombinovaná forma studia) 
Účetnictví (prezenční i kombinovaná forma studia) 
Manažerské účetnictví a controlling (prezenční i kombinovaná forma studia) 
kapacita: 100 studentů 

II. Minimální počty studentů 
(1) Studijní program nebo studijní specializace příslušného studijního programu v prezenční 

nebo kombinované formě studia jsou otevřeny pouze v případě, že je do nich zapsáno 
minimálně 30 uchazečů. 

(2) Studenti, jejichž program nebo specializace nebudou otevřeny, mají nárok na vrácení 
všech uhrazených poplatků. 

III. Přijímání uchazečů 
(1) Podle § 48 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách) je základní podmínkou přijetí ke studiu dosažení 
úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, doložené originálem nebo 
úředně ověřenou kopií maturitního nebo rovnocenného vysvědčení. 

(2) Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí je 
pohovor o motivaci uchazeče. Posuzování studijních předpokladů a motivace uchazeče 
ke studiu na Vysoké škole Sting, o.p.s. (dále jen „VŠ Sting“) probíhá formou 
individuálních motivačních rozhovorů, součástí ověřování podmínek pro přijetí uchazeče 
ke studiu na VŠ Sting není přijímací zkouška. 

(3) Uchazeči o bakalářské studium z řad absolventů VOŠ mohou v rámci modifikovaného 
studijního plánu nastoupit do studijního programu Ekonomika a finance podniku. Zvolit 
mohou jednu ze specializací, uvedených v čl. I, odst. 1. K tomu musí předložit doklady 
o předchozím studiu. Další podrobnosti - viz Pokyn rektora k podmínkám přijetí ke 
studiu absolventů vyšších odborných škol. 

IV. Uznávání absolvovaných částí studia 
(1) Student může před přijímacím řízením požádat o uznání předmětů absolvovaných: 

a) v předchozím studiu na VŠ Sting, 
b) v předchozím nebo souběžném studiu na vysoké škole v České republice nebo 

v zahraničí. 
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(2) K žádosti dle odstavce 1 s výjimkou předmětů, které byly absolvovány dle odstavce 

1 písm. a), jejichž dokumentace je k dispozici v informačním systému VŠ Sting, student 
doloží: 
a) úředně potvrzený výpis o úspěšném absolvování každého předmětu včetně 

klasifikace, počtu kreditů a počtu případných neúspěšných pokusů o ukončení 
předmětu, 

b) úředně potvrzenou osnovu každého předmětu s popisem jeho začlenění do studijního 
programu, v jehož rámci byl absolvován. 

(3) Předmět nebo část předchozího studia je možné uznat pouze za předpokladu, že: 
a) doba od jejich úspěšného absolvování nepřekročila 5 let, 
b) žádost o uznání je doručena včetně všech náležitostí nejméně 10 pracovních dní před 

přijímacím řízením, do kterého je student přihlášen. 
Po zápisu do studia již není možné žádat o jakékoliv uznání předchozího studia. 

(4) Zároveň s předmětem je uznána i jeho klasifikace, kreditová hodnota dle studijního plánu 
VŠ Sting, včetně evidence neúspěšných pokusů o ukončení předmětu. 

(5) Student, kterému je uznán z předchozího studia dostatečný počet kreditů, může být 
zapsán do vyššího ročníku studia (2. ročník – min. 60 kreditů, 3. ročník – min. 120 
kreditů). 

(6) Zápis do vyššího ročníku může být podmíněn složením rozdílových zkoušek, případně 
splněním jiných rozdílových požadavků.  

V. Přijímání cizinců ke studiu v českém jazyce 
(1) Ke studiu v českém jazyce jsou přijímáni cizinci za podmínek shodných s uchazeči 

s občanstvím České republiky za předpokladu, že: 
a) předloží doklad o uznání (nostrifikaci) dosaženého vzdělání, požadovaného pro přijetí 

ke studiu. 
b) předloží doklad o úspěšném absolvování zkoušky z českého jazyka na některé k tomu 

akreditované instituci. 
(2) Pro občany Slovenské republiky platí stejné podmínky přijetí jako pro občany České 

republiky. 

VI. Organizace přijímacího řízení 
(1) Přijímací řízení na akademický rok 2023/24 probíhá od 1. prosince 2022 do 30. září 

2023. 
(2) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky uchazeče ke studiu příslušného 

studijního programu na VŠ Sting. 
(3) Přihlášky ke studiu uchazeči podávají v elektronické podobě prostřednictvím 

internetových stránek: www.sting.cz. 
(4) Možné termíny realizace motivačních rozhovorů v kontaktní formě jsou uveřejňovány na 

internetových stránkách: www.sting.cz. 

Vyvěšeno dne 30. listopadu 2022. 
 
doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M. 
rektor 
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