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V PRIGO MŮŽETE STUDOVAT

 Pro akademický rok 2020/2021 jsme pro Vás připravili nový MAGISTERSKÝ studijní program

SOCIÁLNÍ PRÁCE • VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA
MANAGEMENT V SOCIÁLNÍ SFÉŘE

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA



O VYSOKÉ ŠKOLE
Posláním Vysoké školy PRIGO je poskytovat vzdělání 
sociálně ekonomického zaměření studentům v bakalář-
ských (a magisterských) studijních programech, jakož 
i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve 
spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, 
výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou 
a s podnikovou a kulturní sférou. Primárním cílem Vysoké 
školy PRIGO je stát se v horizontu nadcházejícího 
desetiletí elitní vysokou školou zaujímající přední místo 
v evropském prostoru vzdělávání. Vysoká škola PRIGO 
je členem PRIGO Group, silné skupiny škol působících 
na všech úrovních vzdělávání, která chce vychovávat 
špičkové odborníky, schopné kritického, syntetického 
myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné 
se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také 
předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Bude vždy 
usilovat o to, aby její absolventi měli přirozený smysl pro 
společenskou odpovědnost, aby přijímali za své výzvy 
spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem 
nových technologií a s udržitelností ekonomického 
rozvoje.

Základem pro naplňování cílů Vysoké školy PRIGO je 
především stabilní a loajální jádro akademických pra-
covníků s nadstandardní kvalifi kační a vhodnou věkovou 
strukturou, kteří sdílejí společné vize a hodnoty. Většina 
našich pedagogů působí externě na dalších vysokých 
školách v České republice i v zahraničí, ať už jako 
členové poradních orgánů, externí vyučující, hodnotitelé 
výzkumných projektů nebo oponenti časopiseckých člán-
ků a klasifi kačních prací, a začleňují se tak nadprůměrně 
do akademické komunity. 

PRIGO spolupracuje s více než 20 zahraničními školami. 
Jedná se o školy z USA, Velké Británie, Číny, Rakous-
ka, Německa, Francie a dalších zemí z celého světa. 
Mobilitní aktivity studentů a pedagogů podporují rozvoj 
jejich jazykových kompetencí a dávají vzdělávání našich 
studentů mezinárodní rozměr.

Ve školách PRIGO realizujeme mentoring v sofi stikované 
moderní podobě, která žáky a studenty učí zodpověd-
nosti a rozvíjí jejich emoční a sociální inteligenci. 
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VYSOKÁ ŠKOLA PRIGO ŠKOLA, DÍKY KTERÉ PŘEKROČÍTE HRANICE

PŘEKROČTE…
… HRANICE TOHO, 

 JAK STUDUJETE
Příprava na Master’s Degree 
programy na univerzitách ve 
Velké Británii a dalších zemích.

…HRANICE TOHO, 
CO DOKÁŽETE 

Mezinárodní cena 
vévody z Edinburghu 

(program DofE),
systém Buddies, 

EKO aktivity.

…HRANICE TOHO, 
JAK SE UPLATNÍTE

Výměnné pobyty 
i pracovní stáže 

v rámci programu 
Erasmus+ a spolupráce 

s partnerskými univerzitami 
v USA a Číně.

… HRANICE TOHO, 
JAK UVAŽUJETE
Natáčené debatní 
souboje, simulační hry, 
kritické čtení a psaní 
a další metody výuky 
rozvíjející kritické myšlení.



PROGRAM: 
SOCIÁLNÍ POLITIKA 
A SOCIÁLNÍ PRÁCE
Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální 
práce lze studovat v denní a kombinované formě ve studij-
ním oboru Sociální práce. Absolvování je kvalifi kací podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Podmínky přijetí:

• ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou 
(je možné doložit až při zápisu studia), 

• řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím on-line 
přihlášky, 

• úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Prominutí přijímací zkoušky:

Rektorka Vysoké školy PRIGO může prominout vykonání 
přijímací zkoušky na základě splnění alespoň jednoho 
z níže uvedených kritérií:

• kritérium prospěchu, 

• kritérium kvalifi kované kompetentnosti 
(blíže na webových stránkách).

Školné na akademický rok již od 24 900 Kč
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Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa 
lze studovat v denní a kombinované formě ve dvou studij-
ních oborech: Veřejná ekonomika a správa a Management 
v sociální sféře. 

Podmínky přijetí:

• ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou 
(je možné doložit až při zápisu studia), 

• řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím on-line 
přihlášky, 

• úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Prominutí přijímací zkoušky:

Rektorka Vysoké školy PRIGO může prominout vykonání 
přijímací zkoušky na základě splnění alespoň jednoho 
z níže uvedených kritérií:

• kritérium prospěchu,

• kritérium kvalifi kované kompetentnosti 
(blíže na webových stránkách).

Školné na akademický rok již od 19 900 Kč

STUDIUM S VYSOKOU KVALITOU
Na Vysoké škole PRIGO vyučují pouze špičky ve svém 
oboru a renomované autority, které vychovaly již několik 
desítek úspěšných doktorandů. Spolupracujeme mimo 
jiné s University of Cambridge, kde se naší pedagogové 
a psychologové zúčastní pravidelných stáží. 

Jsme častými řešiteli vědecko-výzkumných projektů fi -
nancovaných z prostředků Grantové agentury ČR, Tech-
nologické agentury ČR, Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR, Evropské unie, European Association 
Comenius a dalších.

PROGRAM: 
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 
A SPRÁVA

INFORMACE O MOŽNOSTI STUDIA V NOVÉM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU HOSPODÁŘSKÁ 
POLITIKA A SPRÁVA NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.



KONTAKTYSTUDIUM
BBA, MBA, MPA, LL.M., DBA
Kromě standardních studijních programů poskytujeme 
profesní vzdělání v manažerských studijních programech 
se zaměřením na administrativu, podnikání, daně, globální 
ekonomiku nebo na vybraná právní odvětví. Toto vzdělání 
je kvalitativně srovnatelné s bakalářskými, magisterskými 
nebo doktorskými studijními programy v zahraničí. 

VYSOKÁ ŠKOLA PRIGO
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov
Mojmírovců 42, 709 00 Ostrava

e-mail: vs@prigo.cz
Tel.: +420 603 365 984
www.vs-prigo.cz

VOLEJTE ZDARMA 800 800 404

JSME PRIGO

PRIGO má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací 
soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče 
vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. 
Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je 
kombinací individualizace výuky, moderních metod 
a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání 
je zde vnímáno jako celoživotní fi lozofi e a kontinuální 
přístup k životu a nikoliv jako prostředek 
k dosažení jiných cílů. PRIGO se také významně 
soustřeďuje na práci s mimořádně nadanými 
studenty, jejichž talent cíleně vyhledává 
a rozvíjí, a to také ve spolupráci 
s University of Cambridge. Naši 
pedagogové a psychologové se 
účastní stáží a další spolupráce 
přímo v Cambridge, což umožňuje 
přenášet důraz na vysokou 
kvalitu vzdělávacího procesu.

Berlin, 
Cambridge, 
Košice, Kytirz, 
Leoben, Lincoln, 
Llançà, London, 
Magdeburg, Malacky, Opole, 
Prešov, Racibórz, St. Quentin, 
Trnava, Wrocław, Kearney, Nantong, 
Suining, Wuxi 

Více o mezinárodní spolupráci 
na www.prigo.cz

PRIGO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


