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Kontakt
Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3  Navazující magisterské studium: H. Tatoušková, tel./fax: 224 095 243, e-mail:
hana.tatouskova@vse.cz; J. Horáčková, tel./fax 224 095 295, e-mail: jana.horackova@vse.cz
Den otevřených dveří: 30. ledna 2016 (sobota)
Navazující magisterské studijní obory otevírané v akademickém roce 2016/2017
Předpokládaný počet
Standardní
Název studijního programu
Název oboru
uchazečů přijímaných
délka studia
ke studiu
Mezinárodní ekonomické vztahy
Cestovní ruch
2 roky
75

Forma studia
prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Evropská integrace

2 roky

40

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní obchod

2 roky

350

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní politika a diplomacie

2 roky

60

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Podnikání a právo

2 roky

60

prezenční

Politologie

Politologie

2 roky

40

prezenční

Charakteristika oborů a možnosti uplatnění absolventů
Cestovní ruch
Navazující magisterský obor připravuje studenty pro vrcholovou manažerskou oblast cestovního ruchu a hotelnictví. Studenti získají
široké znalosti o cestovním ruchu z hlediska územního, podnikového a mezinárodního. Součástí studia jsou, kromě specializovaných
předmětů, i předměty z oblasti mezinárodních hospodářských vztahů, světové ekonomiky a práva, dále specializované jazykové
předměty. Absolventi se uplatní ve vrcholovém managementu podniků oboru, ve vlastní podnikatelské činnosti v oblasti cestovního
ruchu a hotelnictví, v mezinárodních institucích cestovního ruchu, v mezinárodních hotelových řetězcích apod.
Evropská integrace
Navazující magisterský obor připravuje odborníky pro oblast evropské integrace na mezinárodní (instituce EU), státní (veřejná
správa) i podnikové úrovni. Absolvent získá znalosti teoretické i aplikované především z evropské ekonomické integrace, evropské
politické integrace a evropské integrace v oblasti práva. Dále znalosti o hospodářství členských států EU a přidružených zemí,
o podnikání v rámci vnitřního trhu EU a o vnějším prostředí EU. Zvláštní pozornost bude věnována účasti ČR v evropských
integračních procesech. Do profilu absolventa patří i praktické dovednosti jako znalost metod a technik mezinárodního vyjednávání,
komunikace a diplomatického protokolu.
Mezinárodní obchod
Navazující magisterský obor připravuje odborníky pro praxi v mezinárodně činných obchodních a výrobních organizacích,
poradenských firmách a institucích státní správy zaměřených na oblast mezinárodních ekonomických vztahů. Do studia jsou
zařazeny předměty, které profilují studenta jako odborníka v oblasti mezinárodního podnikání v komplexu mezinárodně
ekonomických, právních a politických vztahů.
Mezinárodní politika a diplomacie
Navazující magisterský obor připravuje odborníky pro oblast diplomacie a zahraniční služby. Poskytuje znalosti z mezinárodní
politiky, mezinárodního práva, diplomatické a konzulární praxe. Do studia jsou zařazeny předměty, které profilují studenta jako
odborníka v oblasti evropské i světové mezinárodní politiky. Po absolvování studenti naleznou uplatnění jako kariérní diplomaté, jako
odborníci na oblast mezinárodních vztahů v orgánech státní správy, ve sdělovacích prostředcích, dále v mezinárodních organizacích
vládního a nevládního typu.
Podnikání a právo
Navazující magisterský obor poskytuje hlubší odborné znalosti z obchodního práva, a to zejména v oblasti práva cenných papírů
a kapitálového trhu, práva duševního vlastnictví a hospodářské soutěže a práva spotřebitelského, včetně srovnání s mezinárodní
a evropskou právní úpravou. Absolventi by měli najít uplatnění jako ekonomičtí poradci, patentoví inženýři, auditoři, odhadci
majetku, patentoví zástupci, vrcholoví řídící pracovníci ve velkých podnicích s mezinárodní účastí.
Politologie
Navazující magisterské studium připravuje odborníky se znalostmi dějin politického myšlení, komparativní politiky, sociologie
politiky, s velmi kvalitními metodologickými předpoklady pro odbornou i vědeckou práci. Absolventi oboru mohou pokračovat
v akademické dráze i v praxi zejména tam, kde mohou využít znalosti jak politologie, tak ekonomie - jako političtí analytici
u domácích i zahraničních firem, v bankovním sektoru, v politické sféře (poradenství, aparát politických stran), v nevládních
organizacích, v orgánech státní správy či v mezinárodních organizacích.
***
Podmínky přijetí
Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském
studijním programu a vykonání přijímací zkoušky, která obsahuje tři testy, a to z ekonomie, odborného předmětu a jednoho cizího
jazyka. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů.
Absolventům bakalářských studijních programů Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze může být přijímací
zkouška prominuta za podmínek stanovených Opatřením děkana k přijímacímu řízení do navazujících magisterských programů.

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení
Vykonání přijímací zkoušky z ekonomie, odborného předmětu a jednoho cizího jazyka má formu tří testů vyplňovaných na počítači.
Z každého testu lze dosáhnout max. 1000 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni zveřejněných okruhů. Kritériem
vyhodnocení je správnost odpovědí. Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeči si volí cizí jazyk z nabídky:
angličtina (britská), francouzština, italština, němčina, ruština, španělština, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední
jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky; ve výjimečných případech může děkan povolit výjimku. Státní příslušníci ze zemí
bývalého Sovětského svazu nesmějí konat jazykovou část přijímací zkoušky z jazyka ruského.
Způsob ověření podmínek přijetí
Řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu je ověřeno bezprostředně před vykonáním přijímací zkoušky.
Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu. Absolventi zahraničních škol, jej současně (tj.
v den přijímací zkoušky) prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání
a kvalifikace podle § 89 zákona č. 111/1998 Sb.; jejich vzdělání musí odpovídat alespoň bakalářskému studijnímu programu.
Podmínka vykonání přijímací zkoušky (skládající se z testu z ekonomie, z testu z odborného předmětu, z testu z jednoho cizího
jazyka) je ověřena vyhodnocením uvedených testů. Za splněnou je považována v případě, že uchazeč z každého z testů dosáhl min.
50 % bodů.
Rozhodnutí o přijetí
O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů ze všech předepsaných testů. Podle
takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol
a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.)
nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost
o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek
přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.
***
Přihláška ke studiu
Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz
Přidělené uživatelské jméno a zvolené heslo je nezbytné pečlivě uschovat – slouží ke komunikaci s fakultou do doby případného
zápisu ke studiu.
Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije
pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením; poplatek ve výši 580,– Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.
Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je přihláška řádně vyplněna a kdy je na vyhrazený účet školy připsána
předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší – například když si banka
strhne manipulační poplatek (protože plátce nezajistil, aby manipulační poplatky šly k tíži plátce) – nebude uchazeč zařazen mezi
přihlášené. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.
Formální náležitosti přihlášky
Na fakultu lze podat pouze jednu přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu. V této přihlášce lze uvést maximálně jeden obor.
Pouze v případě oborů Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie mohou uchazeči uvést náhradní obor, a to obor
Evropská integrace u oborů Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie a obor Politologie u oboru Mezinárodní politika
a diplomacie.
Termín odevzdání přihlášky:

30. dubna 2016

Termín přijímací zkoušky:

30. června a 1. července 20161

Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.
Termín zápisu přijatých uchazečů do studia:

termín zápisu ke studiu bude upřesněn
***

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE WEBOVOU STRÁNKU FAKULTY
http://fmv.vse.cz

***

TĚŠÍME SE NA SHLEDÁNÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
NA FAKULTU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, v. r.
děkan

1

Na termín jsou uchazeči zařazováni fakultou; termín si nelze volit, ani jej nelze měnit (s výjimkou souběhu přijímacího řízení na FMV a FFÚ). Pozvánka
je zasílána elektronicky.

