FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT

Preambule
Fakulta mezinárodních vztahů, jako součást Vysoké školy ekonomické v Praze, uskutečňuje
akreditované studijní programy v oblasti mezinárodní dimenze ekonomických, politických,
právních a jazykových disciplín, jakož i programy celoživotního vzdělávání. Vytváří podmínky
pro pedagogickou práci a podporuje tvořivé vědecké bádání, výzkumnou i další tvůrčí
činnost. Působí v duchu demokracie, humanity, akademických práv a svobod.

HLAVA PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek 1
Základní ustanovení
(1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „fakulta“) byla
zřízena rozhodnutím Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na návrh
rektora k 1. červenci 1991 jako nástupce Fakulty obchodní.
(2) Úplný název fakulty zní „Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
v Praze“. Sídlem fakulty je Praha.
(3) Cizojazyčné ekvivalenty názvu jsou:
(a) anglicky
„Faculty of International Relations, University of Economics, Prague“,
(b) francouzsky
„Faculté des Relations Internationales, Université d´Economie de Prague“,
(c) italsky
„Facoltà di Relazioni Internazionali, Università delle Science Economiche di Praga“,
(d) německy
„Fakultät für Internationale Beziehungen, Wirtschaftsuniversität Prag“,
(e) rusky
„Факультет международных отношений, Економический университет Прага“,
(f) španělsky
„Facultad de Relaciones Internacionales, Universidad de Economía en Praga“.

(4) Fakulta používá v úředním styku kulaté razítko s textem „VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V
PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ“

a malým státním znakem České republiky.

(5) Symbolem fakulty je znak fakulty. O použití znaku fakulty rozhoduje děkan. Znak fakulty
je vyobrazen v příloze číslo 1.
(6) Postavení fakulty, jako součásti Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „škola“), je
dáno zákonem č. 111/1998 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“) a Statutem školy.
Článek 2
Akademické insignie
(1) Akademické insignie fakulty tvoří medaile děkana fakulty a řetěz děkana fakulty, spojené
v jeden celek.
(2) Akademické insignie fakulty jsou používány při akademických obřadech.
(3) O použití akademických insignií fakulty rozhoduje děkan.
(4) Akademické insignie fakulty jsou uloženy na děkanátě.
Článek 3
Medaile fakulty
(1) Zlatá pamětní medaile fakulty (dále jen „medaile“) je udělována osobám, které se
zasloužily o rozvoj fakulty, vzdělanosti, vědy nebo akademických svobod.
(2) Návrh na udělení medaile fakulty spolu s odůvodněním je oprávněn podat:
(a) Akademický senát fakulty,
(b) děkan fakulty,
(c) Vědecká rada fakulty,
(d) vedoucí pracoviště fakulty.
(3) O udělení medaile fakulty rozhoduje děkan; udělení medaile fakulty je podmíněno
projednáním Akademickým senátem fakulty.
(4) Medaili fakulty předává jménem fakulty děkan současně s diplomem o udělení medaile.

HLAVA DRUHÁ
Vnitřní organizace fakulty

Článek 4
Součásti fakulty
(1) Fakulta je tvořena orgány fakulty, fakultními pracovišti, děkanátem a poradními orgány
děkana, jejichž existence vyplývá ze zákona a z vnitřních předpisů školy nebo fakulty.
(2) Organizační schéma fakulty je uvedeno v příloze číslo 2.
Článek 5
Akademický senát fakulty
Postavení a působnost Akademického senátu fakulty (dále jen „senát“) jsou dány
zákonem a volebním a jednacím řádem senátu.
Článek 6
Děkan
(1) Iniciuje, v rámci dlouhodobého záměru činnosti fakulty, tvorbu studijních programů,
programů vědeckovýzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty a odpovídá za jejich realizaci.
Plní úkoly, vyplývající pro něj ze zákona a z vnitřních předpisů školy nebo fakulty.
(2) Jmenuje a odvolává členy a čestné členy Vědecké rady fakulty.
(3) Jmenuje a odvolává proděkany, a to zejména pro:
(a) pedagogickou činnost,
(b) vědu a doktorské studium,
(c) zahraniční styky,
(d) rozvoj a finance.
(4) Z řad proděkanů jmenuje svého statutárního zástupce, který je oprávněn jednat jménem
fakulty:
(a) po dobu nepřítomnosti děkana,
(b) v době přítomnosti děkana v rozsahu jím uděleného písemného zmocnění.
(5) V rámci odpovědnosti za realizaci studijních programů jmenuje a odvolává garanty
jednotlivých oborů studijních programů, jakož i garanty vedlejších specializací,

uskutečňovaných fakultou, a to po vyjádření senátu a následném vyjádření Vědecké rady
fakulty.
(6) Zřizuje své poradní orgány, kterými jsou zejména:
(a) vedení fakulty, které tvoří proděkani a tajemník fakulty,
(b) kolegium děkana, které tvoří vedení fakulty, vedoucí pracovišť a předseda
Akademického senátu fakulty,
(c) Akreditační komise fakulty,
(d) Rada pro strategické řízení a spolupráci s praxí.
Článek 7
Vědecká rada fakulty
Postavení a působnost Vědecké rady fakulty jsou dány zákonem.
Článek 8
Disciplinární komise fakulty
Postavení a působnost Disciplinární komise fakulty jsou dány zákonem, vnitřními
předpisy školy a vnitřními předpisy fakulty.
Článek 9
Tajemník
(1) Tajemník fakulty řídí činnost děkanátu.
(2) Práva a povinnosti tajemníka fakulty stanoví opatření děkana.
Článek 10
Děkanát
(1) Děkanát fakulty je souhrn administrativně správních referátů, které zajišťují hospodaření a
vnitřní chod fakulty.
(2) Děkanát fakulty:
(a) vede studijní agendu fakulty, včetně přestupkové,
(b) zabezpečuje přijímací řízení uchazečů o studium na fakultě,
(c) zabezpečuje organizaci akademických obřadů, jakož i jiných slavnostních událostí
fakulty,
(d) administrativně zabezpečuje vědeckovýzkumnou agendu fakulty,
(e) administrativně zabezpečuje činnost fakulty v oblasti zahraničních styků,

(f) vede agendu Vědecké rady fakulty,
(g) vede agendu poradních orgánů děkana,
(h) plní úkoly uložené mu děkanem fakulty.
Článek 11
Fakultní pracoviště
(1) Fakultními pracovišti jsou katedry jako základní vědeckopedagogická pracoviště a jiná
vědeckopedagogická pracoviště postavená na roveň kateder.
(2) Děkan pověřuje vedením kateder a jim na roveň postavených vědeckopedagogických
pracovišť akademické pracovníky fakulty, a to zpravidla na pětileté období. V případě, že
děkan žádného akademického pracovníka vedením nepověří, plní sám jeho funkce.
(3) Na fakultě mohou být zřízena na návrh děkana rozhodnutím Akademického senátu fakulty
i jiná pracoviště.
Článek 12
Akreditační komise fakulty
(1) Zřizuje se Akreditační komise fakulty „(dále jen „komise“).
(2) Členy komise jsou vedoucí kateder, jim na roveň postavených vědeckopedagogických
pracovišť a předseda senátu. Předsedou komise je proděkan pro pedagogickou činnost;
v případě, že proděkan není jmenován, plní tuto funkci děkan.
(3) Funkcí komise je akreditace studijních předmětů, oborů a programů, uskutečňovaných
fakultou.
(4) Zásady jednání komise stanoví opatření děkana.
Článek 13
Rada pro strategické řízení a spolupráci s praxí
(1) Pro každý bakalářský a magisterský studijní obor se zřizuje Rada pro strategické řízení a
spolupráci s praxí (dále jen „rada“). Bakalářský a magisterský studijní obor, které na sebe
obsahově navazují, mohou mít zřízenu pouze jednu společnou radu.
(2) Funkcí rady je hodnotit úspěšnost oboru, získávat zpětnou vazbu od praxe, absolventů a
studentů, charakterizovat potenciální problémy a příležitosti a doporučovat relevantní
opatření.
(3) Činnost rady řídí děkan. Členy rady jsou:
(a) proděkani,
(b) garant studijního oboru,

(c) garanti povinných předmětů garantovaných fakultou,
(d) významní odborníci z praxe,
(e) zástupci studentů daného oboru.
(4) Významné odborníky z praxe jmenuje děkan z řad absolventů oboru a dalších osob.
(5) Zástupce studentů volí ze svých řad studenti daného oboru. Počet zástupců a způsob volby
stanoví opatření děkana.
(6) Rada se schází zpravidla jednou ročně, zasedání rady svolává děkan.
Článek 14
Oborová rada doktorského studia
Pro každý studijní program uskutečňovaný na fakultě se zřizuje Oborová rada
doktorského studia. Její postavení a působnost jsou dány zákonem, a vnitřními předpisy
školy.

HLAVA TŘETÍ
Činnosti fakulty

Článek 15
Imatrikulace
(1) Slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku je akademickým obřadem, při němž
noví studenti skládají do rukou děkana akademický imatrikulační slib.
(2) Znění akademického imatrikulačního slibu je: „Slavnostně slibuji akademické obci
Vysoké školy ekonomické v Praze a jejím představitelům, že vynaložím veškeré své
schopnosti a úsilí k tomu, abych čestně dosáhl(a) co možná nejvyšší úrovně vzdělanosti a
mohl(a) tak v budoucnosti prospět věci demokracie a humanity. Svým jednáním budu
přispívat k zachování vážnosti a dobrého jména Vysoké školy ekonomické v Praze.“
(3) Průběh imatrikulace stanoví opatření děkana.

Článek 16
Studijní a pedagogická činnost
Fakultou jsou uskutečňovány akreditované studijní programy. Rozhodnutí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o akreditaci, nebo o prodloužení
platnosti akreditace studijních programů jsou uloženy na děkanátu fakulty.
Článek 17
Garant studijního oboru
Garant studijního oboru nebo vedlejší specializace:
(1) Koncepčně odpovídá za obsah a rozvoj garantovaného oboru nebo vedlejší specializace.
(2) Odpovídá za správnost dokumentace a dodržení všech formálních náležitostí,
souvisejících s garantovaným studijním oborem nebo vedlejší specializací.
(3) Předkládá děkanovi návrhy změn studijních oborů nebo vedlejších specializací.
K návrhům těchto změn musí být připojeno písemné stanovisko vedoucích pracovišť,
kterých se navrhované změny dotýkají.
(4) Účastní se jednání Akademického senátu fakulty, Vědecké rady fakulty a Akreditační
komise fakulty v případě, že projednávaná záležitost týká jím garantovaného oboru nebo
vedlejší specializace.
Článek 18
Vědeckovýzkumná činnost
(1) V rámci akademických svobod a práv se fakulta zapojuje do programů vědy a výzkumu.
(2) Součástí vědeckovýzkumné činnosti fakulty je rovněž poradenská a expertní činnost
fakultních pracovišť.
Článek 19
Zahraniční styky
(1) Fakulta samostatně realizuje zahraniční styky a aktivity.
(2) V oblasti zahraničních styků a aktivit jedná jménem školy děkan fakulty.
Článek 20
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
(1) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o akreditaci,
nebo o prodloužení platnosti akreditace habilitačních oborů jsou uloženy na děkanátu
fakulty.

(2) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o akreditaci,
nebo o prodloužení platnosti akreditace profesorských oborů jsou uloženy na děkanátu
fakulty.
Článek 21
Hospodaření fakulty
(1) Fakulta hospodaří s prostředky, které jí přiděluje škola, v souladu s právními předpisy a
vnitřními předpisy školy nebo fakulty.
(2) Dispoziční práva k přiděleným prostředkům a prostředkům z doplňkové činnosti má
děkan nebo jím pověřený pracovník.
(3) V rámci doplňkové činnosti je děkan oprávněn jednat jménem školy, tj. zejména uzavírat
smluvní vztahy s jinými právními subjekty.

Článek 22
Úřední deska
(1) Zřizuje se úřední deska fakulty, která slouží ke zveřejňování skutečností stanovených
zákonem, vnitřními předpisy školy nebo fakulty.
(2) Za úřední desku odpovídá tajemník fakulty.

HLAVA ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
Článek 23
Zrušovací ustanovení
Ruší se Statut Fakulty mezinárodních vztahů, schválený dne 29. dubna 1999.
Článek 24
Účinnost
Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Vysoké školy
ekonomické v Praze.

***

Schváleno Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 24. května 2004.
Změny tohoto statutu byly schváleny Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické
v Praze dne 4. dubna 2005, dne 26. září 2005, dne 31. března 2008 a dne 24. 10. 2011
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