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Provoznì ekonomická fakulta Mendelovy univerzity
v Brnì je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která 
sleduje trendy ve vzdìlání i výzkumu. Fakulta nabízí 
všechny tøi stupnì vysokoškolského studia v èeském
i anglickém jazyce a roènì se na ni hlásí více než 5500 
uchazeèù. Pøed více než deseti lety bylo studium 
rozšíøeno o informatické obory. Výuka je koncipována 
tak, aby byla dobøe využitelná v praxi, což zvyšuje kvalitu 
absolventù a jejich uplatnìní. Život na fakultì se 
pøevážnì odehrává v novém pavilonu Q, který je plnì 
klimatizován, posluchárny jsou vybaveny moderní 
multimediální technikou a uèebny nabízí pøístup ke 
špièkovým informaèním a komunikaèním technologiím. 

Absolventi PEF nacházejí uplatnìní v oblasti manage-
mentu, obchodu, v evropských institucích, ve finanèním 
sektoru, veøejné správì, i jako informaèní manažeøi 
a projektanti informaèních systémù.

Základní formou studia u všech uvedených oborù je 
prezenèní forma, nìkdy nazývaná také denní studium. 
Vìtšinu oborù studijního programu „Ekonomika 
a management“ lze rovnìž konat formou kombino-
vanou. Složení pøedmìtù pro kombinovanou formu 
studia je shodné se skladbou pøedmìtù pro formu 
presenèní. Výuka probíhá zpravidla jednou za dva týdnu 
v pátek a v sobotu.

Provoznì ekonomická fakulta

Nabídka studijních oborù

Nabízíme vzdìlání ve všech tøech stupních vysokoškol-
ského studia.
?bakaláøském
?magisterském (inženýrském)
?doktorském

Bakaláøské a navazující studijní obory nabízíme  v pìti 
studijních programech.  

Ekonomika a management 
?Manažersko-ekonomický 
?Cestovní ruch 
?Ekonomika zemìdìlství a potravináøství 
?Øízení a ekonomika podniku 
?Management obchodní èinnosti 
?Sociálnì ekonomický 

Economics and Management

?Business Economics and Management 

?European Studies in Business and Economics 

Hospodáøská politika a správa
?Finance 

?Veøejná správa 

?Finance a investièn? management 

Systémové inženýrství a informatika

?Ekonomická informatika  

Inženýrská informatika
?Automatizace øízení a informatika 

(Bc., Ing.)

(Bc.)

(Bc.,   Ing.)

(Ing.)

(Bc.)

(Bc.)

(Bc.)

(Ing.)

(Bc., Ing.)

(Bc.)

(Ing.)

(Bc., Ing.)

(Bc., Ing.)

7 dùvodù pro studovat na PEF
?Praktické zamìøení studia
?Možnost studia v anglickém jazyce
?Studium v moderním prostøedí
?Možnosti studia v zahranièí
?Flexibilní studium
?Vždy v obraze
?Pøátelské prostøedí

kontakt
Provoznì ekonomická fakulta MENDELU v Brnì
Zemìdìlská 1
613 00 Brno

email: 
web: 

studijni@pef.mendelu.cz
http://pef.mendelu.cz
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