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Praha 2017 

 
Úvod 

 

Přijímací řízení na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bakovním institutu - AMBIS (dále jen 

„AMBIS“) se řídí podle následujících zákonů a vnitřních předpisů AMBIS: zákon č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách); 

Statut AMBIS; Studijní a zkušební řád AMBIS. 

 

Vysoká škola AMBIS vznikla dne 1.7.2017 fúzí Vysoké školy regionálního rozvoje a 

Bankovního institutu. Do 30.6.2017 tak probíhala přijímací řízení na obou školách 

odděleně. Od 1.7.2017, tedy ode dne sloučení, probíhalo přijímací řízení v rámci AMBIS. 

 

Studijní programy 
 

Vysoká škola regionálního rozvoje 
 

Pro akademický rok 2017/2018 bylo 28. října 2016 vyhlášeno přijímací řízení do bakalářského 

studijního programu Bezpečnostní management v regionech, bakalářského studijního 

programu Regionální rozvoj obor Management rozvoje měst a regionů a do navazujícího 

magisterského programu Regionální rozvoj obor Management rozvoje měst a regionů. Studium 

bakalářského programu Bezpečnostní management v regionech, bakalářské studium oboru 

Vyhodnocení přijímacího řízení  

pro akademický rok 2017/2018 
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Management rozvoje měst a regionů i navazující magisterské studium oboru Management 

rozvoje měst a regionů bylo nabízeno v prezenční i kombinované formě. 

 

 

 

Průběh přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 

 

Přijímací řízení je zahajováno podáním přihlášky. Přihlášku měli možnost uchazeči podat buď 

na tištěném formuláři a odevzdat ji na Zákaznickém centru osobně, zaslat poštou či 

prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na webu VŠRR (s následným 

doručením potřebných dokladů při přijímacím pohovoru). Za podání tištěné či elektronické 

přihlášky byl účtován administrativní poplatek ve výši 390,- Kč.  

 

V návaznosti na termíny podání přihlášky byly vyhlašovány termíny přijímacích pohovorů. 

Přijímací pohovor byl zaměřen na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR a na 

diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi. 

 

V rámci přijímacího řízení bylo podmínkou absolvování maturitní zkoušky, doložené 

maturitním vysvědčením. V případě absolutoria zahraniční střední školy musel uchazeč 

předložit nostrifikaci maturitního vysvědčení.  

 

Přijímací řízení bylo ukončeno 31.10.2017. 

 

Výsledky přijímacího řízení VŠRR ke 30.6.2017 
 

Přihlášku ke studiu podalo celkem 679 uchazečů. Do bakalářského studijního programu 

Bezpečnostní management v regionech (BMR) podalo přihlášku celkem 360 uchazečů, do 

bakalářského studijního oboru Management rozvoje měst a regionů (MRMR) 159 uchazečů a 

do navazujícího magisterského oboru Management rozvoje měst a regionů (nMRMR) celkem 

120 uchazečů. Přijímacím pohovorem prošlo celkem 566 uchazečů. Z celkového počtu 679 

uchazečů nesplnilo 130 uchazečů podmínky pro přijetí. Ke studiu bylo přijato celkem 549 

uchazečů, do BMR 295 uchazečů, do MRMR 155 uchazečů a do nMRMR 99 uchazečů.  

 

  Bezpečností 

management 

v regionech 

(Bc.) 

Regionální 

rozvoj: 

Management 

rozvoje měst 

a regionů 

(Bc.) 

Regionální 

rozvoj: 

Management 

rozvoje měst 

a regionů 

(Ing.) 

Celkem 

Přihlášky 360 199 120 679 

Splnili podmínky 

přijetí 

295 155 99 549 

Nesplnili podmínky 

přijetí 

65 44 21 130 

Přijati ke studiu 295 155 99 549 

Přezkumné řízení 0 0 0 0 
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Přijímací řízení bylo v rámci VŠRR ukončeno 30. června 2017. Dále pokračovalo v rámci 

Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, která vznikla fúzí 

Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního Institutu. K fúzi došlo k 1.7.2017. 

 

 

 

Bankovní institut vysoká škola 
 

Pro akademický rok 2016/2017 bylo vyhlášeno přijímací řízení do bakalářského studijního 

programu Ekonomika a management podniku, bakalářského studijního programu Oceňování 

majetku a do navazujícího magisterského programu Finance. Studium bakalářského programu 

Ekonomika a management podniku, bakalářské studium oboru Oceňování majetku i navazující 

magisterské studium oboru Finance bylo nabízeno v prezenční i kombinované formě.  

 

Průběh přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 

 

Přijímací řízení je zahajováno podáním přihlášky. Přihlášku měli možnost uchazeči podat buď 

na tištěném formuláři a odevzdat ji na Zákaznickém centru osobně, zaslat poštou či 

prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na webu BIVŠ (s následným 

doručením potřebných dokladů při přijímacím pohovoru).  

 

V návaznosti na termíny podání přihlášky byly vyhlašovány termíny přijímacích pohovorů. 

Přijímací pohovor byl zaměřen na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na BIVŠ a na 

diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi. 

 

V rámci přijímacího řízení bylo podmínkou absolvování maturitní zkoušky, doložené 

maturitním vysvědčením. V případě absolutoria zahraniční střední školy musel uchazeč 

předložit nostrifikaci maturitního vysvědčení.  

 

Přijímací řízení bylo ukončeno 31.10.2017. 

 

Výsledky přijímacího řízení BIVŠ ke 30.6.2017 

 

Přihlášku ke studiu podalo celkem 480 uchazečů. Do bakalářského studijního programu 

Ekonomika a management podniku (EMP) podalo přihlášku celkem 362 uchazečů, do 

bakalářského studijního oboru Oceňování majetku (OM) 55 uchazečů a do navazujícího 

magisterského oboru Finance (FI) celkem 63 uchazečů.  

 

Přijímacím pohovorem prošlo celkem 290 uchazečů. Z celkového počtu 480 uchazečů nesplnilo 

214 uchazečů podmínky pro přijetí. Ke studiu bylo přijato celkem 266 uchazečů, do EMP 198 

uchazečů, do OM 35 uchazečů a do FI 33 uchazečů.  
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  Ekonomika 

a 

management 

podniku 

(Bc.) 

Oceňování 

majetku 

(Bc.) 

Finance 

(Ing.) 

Celkem 

Přihlášky 362 55 63 480 

Splnili podmínky 

přijetí 

198 35 33 266 

Nesplnili podmínky 

přijetí 

164 20 30 214 

Přijati ke studiu 198 35 33 266 

Přezkumné řízení 0 0 0 0 

 

Přijímací řízení bylo v rámci BIVŠ ukončeno 30. června 2017. Dále pokračovalo v rámci 

Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, která vznikla fúzí 

Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního Institutu. K fúzi došlo k 1.7.2017. 

 

Vysoká škole regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS 
 

V rámci akademického roku 2017/2018 bylo dne 1.7.2017 zahájeno přijímací řízení do 

bakalářského studijního programu Bezpečnostní management v regionech, bakalářského 

studijního programu Regionální rozvoj obor Management rozvoje měst a regionů, bakalářského 

studijního programu Ekonomika a management podniku a do navazujícího magisterského 

programu Regionální rozvoj obor Management rozvoje měst a regionů a do navazujícího 

magisterského oboru Finance. Studium bakalářského programu Bezpečnostní management 

v regionech, bakalářské studium oboru Management rozvoje měst a regionů, studium 

bakalářského programu Ekonomika a management podniku i navazující magisterské studium 

oboru Management rozvoje měst a regionů a navazující magisterské studium oboru Finance 

bylo nabízeno v prezenční i kombinované formě. 

 

Průběh přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 

 

Přijímací řízení je zahajováno podáním přihlášky. Přihlášku měli možnost uchazeči podat buď 

na tištěném formuláři a odevzdat ji na Zákaznickém centru osobně, zaslat poštou či 

prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na webu VŠRR/BIVŠ (s 

následným doručením potřebných dokladů při přijímacím pohovoru). Za podání tištěné či 

elektronické přihlášky byl účtován administrativní poplatek ve výši 390,- Kč.  

 

V návaznosti na termíny podání přihlášky byly vyhlašovány termíny přijímacích pohovorů. 

Přijímací pohovor byl zaměřen na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na 

VŠRR/BIVŠ a na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi. 

 

V rámci přijímacího řízení bylo podmínkou absolvování maturitní zkoušky, doložené 

maturitním vysvědčením. V případě absolutoria zahraniční střední školy musel uchazeč 

předložit nostrifikaci maturitního vysvědčení.  

 

Přijímací řízení bylo ukončeno 31.10.2017. 
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Souhrnné výsledky přijímacího řízení  

 

Přihlášku ke studiu podalo celkem 2156 uchazečů.  

 

Do bakalářského studijního programu Bezpečnostní management v regionech (BMR) podalo 

přihlášku celkem 573 uchazečů, do bakalářského studijního oboru Management rozvoje měst a 

regionů (MRMR) 391 uchazečů, do bakalářského studijního programu Ekonomika a 

management podniku (EMP)  podalo přihlášku 796 uchazečů, do bakalářského studijního 

programu Oceňování majetku (OM) podalo přihlášku 88 uchazečů, do navazujícího 

magisterského oboru Finance (FI) celkem 130 uchazečů a do navazujícího magisterského oboru 

Management rozvoje měst a regionů (nMRMR) celkem 178 uchazečů.  

 

Přijímacím pohovorem prošlo celkem 1608 uchazečů. Z celkového počtu 2156 uchazečů 

nesplnilo 644 uchazečů podmínky pro přijetí. Ke studiu bylo přijato celkem 1502 uchazečů, do 

BMR 462 uchazečů, do MRMR 300 uchazečů, do EMP 472 uchazečů, do OM 56 uchazečů, do 

FI 72 uchazečů a do nMRMR 150 uchazečů. Ke studiu se zapsalo celkem 1158 studentů, z toho 

do BMR 399, do MRMR 227, do EMP 315, do OM 40, do FI 59 a do nMRMR 118 studentů. 

Nebylo realizováno žádné přezkumné řízení (viz tab.). 

 

  Bezpečností 

management 

v regionech 

(Bc.) 

Regionální 

rozvoj: 

Management 

rozvoje měst 

a regionů 

(Bc.) 

Ekonomika 

a 

management 

podniku 

(Bc.) 

Oceňování 

majetku 

(Bc) 

Finance 

(Ing) 

Management 

rozvoje měst 

a regionů  

(Ing) 

Celkem 

Přihlášky 573 391 796 88 130 178 2156 

Splnili 

podmínky 

přijetí 

462 300 472 56 72 150 1502 

Nesplnili 

podmínky 

přijetí 

111 91 324 32 58 28 644 

Přijati ke 

studiu 

462 300 472 56 72 150 1502 

Přezkumné 

řízení 

0 0 0 0 0 0 0 

Zapsaní 

celkem 

399 227 315 40 59 118 1158 

 

 

 

V Praze, 14. listopadu 2017 

 

Zprávu vypracoval:  

 

Ladislav Břeska 


