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Úvod 

Vážení studenti Fakulty mezinárodních vztahů, právě otevíráte Manuál magistra, který pro vás 

vytvořil studentský PR tým Fakulty mezinárodních vztahů. Úvodem bychom vám chtěli 

pogratulovat k úspěšnému obdržení bakalářského titulu, jakožto dalšího milníku na cestě za 

vaším úplným vysokoškolským vzděláním. Jsme velmi rádi, že jste si ke studiu magisterského 

studia vybrali právě Fakultu mezinárodních vztahů. Tímto manuálem se vám budeme snažit 

nastínit průběh magisterského studia a upozornit vás na několik překážek, které mohou 

nastat. Abychom vás nezatěžovali informacemi, které znáte již z bakalářského studia na FMV, 

zahrnuli jsme sem pouze informace, které se vás, čerstvých magistrů, bezprostředně týkají. 

Pokud jste ale bakalářský program na FMV nestudovali a chcete poznat, jak naše fakulta 

funguje, doporučujeme si přečíst tento obsáhlý Manuál prváka věnovaný primárně nově 

přijatým studentům bakalářského stupně studia. Sami dobře víme, že 2 roky studia nejsou 

příliš dlouhá doba, zvláště pokud člověk vyjede do zahraničí za studiem či stáží. Magistr, více 

než bakalář, tak vyžaduje notnou dávku plánování. Přidáváme tedy pár tipů, na které jsme 

během studia přišli. Zároveň si uvědomujeme, jak důležité jsou tyto vaše poslední dva 

studentské roky před začátkem vaší kariéry. Většina z vás má za sebou již nějakou pracovní 

zkušenost. Na magistrovi si svůj životopis obohatíte nejen o vedlejší specializaci, která značně 

rozšíří váš absolventský profil, ale řada z vás také o minimálně tříměsíční zahraniční zkušenost, 

jež je pro nově přijaté studenty programů Mezinárodní obchod a Mezinárodní studia 

a diplomacie součástí studijního plánu v rámci mobility window. Získáte tak plno zkušeností, 

které by se vám jinak nenaskytly. Nebojte se je využít! 

  

Závěrem doufáme, že vám manuál přinese užitečné tipy a pomůže s organizací pro vás tak 

důležitých posledních univerzitních let.  

  

Mnoho úspěchů nejen ve studiu vám přeje  

  

Studentský PR tým Fakulty mezinárodních vztahů 

 

  

https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/Manual_prvaka_2022.pdf
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1 Magisterské studium na FMV  

Máte za sebou bakalářské studium, takže spousta věcí ohledně studia na vysoké škole pro vás 

nebude nová. Přesto má studium na VŠE svá specifika, která by vás mohla překvapit. Proto se 

vás pokusíme seznámit s tím nejdůležitějším, co budete potřebovat pro to, abyste studium na 

FMV využili na maximum.  

Studium na VŠE je založeno na kreditovém systému. Každý předmět má přidělený určitý počet 

ECTS kreditů, které odpovídají náročnosti předmětu. Kredity z VŠE jsou navíc díky systému 

ECTS uznatelné v celé Evropě. V rámci evropského systému převodu kreditů platí, že 1 ECTS 

kredit znamená 26 hodin studijní zátěže. Kreditový systém na VŠE je ale v lecčem odlišný, 

proto vám doporučujeme nastudovat si kapitolu 3 z Manuálu prváka, kde je tento systém 

dostatečně vysvětlen a zároveň je zde objasněno, jak probíhá registrace a zápis předmětů. 

Jediným rozdílem je, že nemáte sestaven pevný rozvrh, ten si budete muset sestavovat už od 

začátku sami. Váš aktuální studijní plán vždy najdete na webu fakulty pod záložkou Studenti 

→ Studijní informace a studijní oddělení → Bakalářské a magisterské studium → Magisterské 

studijní programy. Pokud kapitola v Manuálu prváka nezodpoví všechny vaše dotazy, 

doporučujeme hledat odpověď na Intranetu/webu FMV v sekci Studijní situace a jejich řešení, 

kterou spravuje asistentka proděkana pro pedagogickou činnost. 

Z Manuálu prváka vám dále doporučujeme kapitoly o zápise předmětů, kolejích, počítačové 

síti a knihovně.   

Jeden pokus na zkoušku a rezervní kredity  

VŠE se mimo jiné vyznačuje tím, že zde mají všichni studenti pouze jeden pokus na zkoušku. 

Pokud zkoušku neuděláte, musíte předmět opakovat a zároveň přicházíte o rezervní kredity. 

Těch máte oproti bakalářům pouze 24. Pro úspěšné zvládnutí předmětu je nutné obdržet 

alespoň 60 % bodů. Pokud ale při konečném hodnocení dosáhnete více než 50 %, avšak přes 

hranici 60 % se nedostanete, obdržíte známku 4+. To znamená, že máte nárok na 1 opravný 

pokus, ale pouze v případě, že jste svůj první pokus zkoušky nedělali při posledním vypsaném 

termínu. Více informací se dozvíte v Manuálu prváka, kapitola 4.7 Klasifikace. 

1.1 Průběh studia 

Jak jsme již naznačili v úvodu, pokud chcete část svého studia strávit v zahraničí, 

doporučujeme si průběh magisterského studia trochu promyslet. Standardní délka 

prezenčního studia jsou 2 roky.   

http://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_prvaka_2016_reduced.pdf
https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/Manual_prvaka_2022.pdf
http://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_prvaka_2016_reduced.pdf
https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/page/773/Magisterske_SP_2022.pdf
http://fmv.vse.cz/studenti/navazujici-magisterske-studium/
https://fmv.vse.cz/studijni-informace/bakalarske-a-magisterske-studium/magisterske-studijni-programy/
https://fmv.vse.cz/studijni-informace/bakalarske-a-magisterske-studium/magisterske-studijni-programy/
https://fmv.vse.cz/studijni-informace/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-situace-a-jejich-reseni/
https://vse.sharepoint.com/sites/fmv/pedagogika/wiki/FMV%20-%20V%C5%A0E%20pro%20studenty.aspx
http://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_prvaka_2016_reduced.pdf
https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/Manual_prvaka_2022.pdf
http://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_prvaka_2016_reduced.pdf
https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/Manual_prvaka_2022.pdf
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Vzorový studijní plán, včetně vašich kreditových povinností (kolik kreditů jste povinni získat v 

jaké skupině předmětů či za jaké státní závěreční zkoušky) a seznamu oborově povinných 

předmětů a nabídky volitelných předmětů hlavní specializace, najdete ve svém studijním 

plánu.  

Obecně jste během navazujícího magisterského studia povinni získat alespoň 120 kreditů. Na 

začátku magisterského studia obdržíte celkem 144 kreditů, což znamená, že máte k dispozici 

24 rezervních kreditů.  Například pro programy Cestovní ruch a Evropská ekonomická 

integrace vypadá kreditová povinnost následovně:  

- 57 kreditů za oborově povinné předměty (hP)  

- Alespoň 18 kreditů za volitelné předměty hlavní specializace (hV)  

- 30 kreditů za předměty vedlejší specializace (sP a sV)  

- 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace  

- 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky z Ekonomie a mezinárodní ekonomie  

- 6 kreditů za vypracování a obhájení diplomové práce  

- 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru  

Například program Mezinárodní obchod má ale trochu odlišně rozložené studijní povinnosti 

vzhledem k mobility window: 

-  54 kreditů za oborově povinné předměty (hP)  

- Získat autentickou mezinárodní zkušenost ve formě semestrálního výměnného pobytu 

nebo stáže – mobility window alespoň 21 kreditů ve skupině volitelné předměty hlavní 

specializace (hV) 

- 30 kreditů za předměty vedlejší specializace (sP a sV)  

- 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace  

- 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky z Ekonomie a mezinárodní ekonomie a 

práva 

- 6 kreditů za vypracování a obhájení diplomové práce  

- 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru  

U ostatních programů se mírně liší kreditová povinnost, proto nezapomeňte věnovat vašemu 

studijnímu plánu patřičnou pozornost. Obory Mezinárodní obchod a Mezinárodní studia 

a diplomacie mají vyhrazené kredity také na získání autentické mezinárodní zkušenosti ve 

formě semestrálního výměnného pobytu nebo stáže. 

 

 

 

 

Odstudovali jste již část předmětů a nejste si jistí, které vám ještě 

zbývá odstudovat? Pak využijte v InSIS v Portálu studenta funkci 

Kontrola plánu. 

https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/page/773/Magisterske_SP_2022.pdf
https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/page/773/Magisterske_SP_2022.pdf
https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/page/773/Magisterske_SP_2022.pdf
https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/page/773/Magisterske_SP_2022.pdf
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1.2 Alumni mentoring 

Znáte Studentský mentoring? Alumni mentoring je jeho dalším „levelem“. Pokud byste chtěli 

poznat někoho z praxe (mentoři jsou bývalí studenti FMV s alespoň 6letou praxí), někoho, kdo 

vám pomůže do začátků magisterského studia a budoucího profesního života vykročit tak, jak 

byste si přáli, určitě se neváhejte do Alumni mentoringu přihlásit. Na základě zaslaných 

informací o vás vám bude přiřazen mentor, se kterým si během roku můžete předávat své vize, 

zkušenosti a rady. Oficiální část Mentoring programu začíná v říjnu a trvá do května. Není ale 

neobvyklé, že si dvojice profesionálně rozumí a udržuje kontakty i nadále. Mentory i mentee 

čeká úvodní společné setkání, pak už se schází vybrané dvojice spolu. Po celou dobu je 

dvojicím k dispozici koordinátorka celého Alumni mentoringu Ing. Markéta Procházková (roz. 

Lipavská), která je v případě potřeby vždy ku pomoci. Více informací o programu a přihlášku 

do něj naleznete zde. 

 

 

 

 

 

Se svými zkušenostmi z Alumni mentoringu se nám svěřil mentee 
Marek: 

„Alumni mentoring mě nesmírně obohatil, a to nejen z profesní 
stránky, ale i z té osobní. Mentor mi dal zpětnou vazbu na mé 
budoucí plány a s jeho pomocí jsem vyselektoval ty, které jsou 
dlouhodobě perspektivní. Zpětně se na Alumni mentoring koukám 
jako na nezbytnou součást magisterského studia.“ 

https://fmv.vse.cz/osobni-a-karierni-rozvoj/alumni-mentoring/
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2 Vedlejší specializace  

2.1 Co je to vedlejší specializace?  

Vedlejší specializace, „vedlejška“ nebo „VS“ - jde o součást magisterského studijního 

programu. Je to pro vás možnost, jak si v rámci studia na FMV prohloubit znalosti v jednom 

konkrétním oboru (například Čínská studia) nebo vyzkoušet něco úplně jiného (třeba Logistika, 

Sales Management nebo Ekonomickou žurnalistiku). Část studentů poté právě díky vedlejší 

specializaci najde to, co je opravdu baví a v tomto oboru odstartují svoji kariéru, proto výběru 

své vedlejšky věnujte pozornost. Vedlejší specializace se skládá z předmětů akreditovaných 

v rámci VŠE, které v součtu dají 30 kreditů. Tato kombinace předmětů je pevně daná a je 

zakončena státní zkouškou.  

2.2 Kde hledat nabídku vedlejších specializací?  

Nabídku naleznete na webu jednotlivých fakult:  

Fakulta mezinárodních vztahů  

Fakulta financí a účetnictví  

Fakulta podnikohospodářská  

Fakulta informatiky a statistiky  

Fakulta národohospodářská  

 

 

 

 

 

 

2.3 Registrace vedlejší specializace  

Registraci vedlejší specializace musíte provést podle určeného harmonogramu na semestr, ve 

kterém chcete VS studovat – pro zimní semestr je nejzazší termín registrace většinou v 

průběhu srpna (pro ZS 2022/23 to je 15. srpna 2022), pro letní semestr pak v průběhu ledna 

(pro LS 2022/23 to je 4. ledna 2023). Vedlejšku studenti nejčastěji studují 2. nebo 3. semestr, 

vybrat si ji můžete z jakékoliv pražské fakulty VŠE.  

O konkrétních podmínkách vedlejšek také informují katedry na svých webových stránkách. 

Některé specializace lze vystudovat v rámci jednoho semestru, u jiných se to nedoporučuje. 

  

FMV má dále zpracovaný Katalog vedlejších specializací, ve kterém 

jsou podrobně a přehledně popsány jednotlivé vedlejšky 

vyučované na naší fakultě, spolu s manuálem na jejich registraci. 

Aktuální informace vždy najdete na stránkách fakulty. 

http://fmv.vse.cz/studenti/vedlejsi-specializace/
http://fmv.vse.cz/studenti/vedlejsi-specializace/
http://ffu.vse.cz/studium/vedlejsi-specializace/
http://ffu.vse.cz/studium/vedlejsi-specializace/
http://fph.vse.cz/studenti/vedlejsi-specializace/
http://fph.vse.cz/studenti/vedlejsi-specializace/
http://fis.vse.cz/studium/vedlejsi-specializace/
http://fis.vse.cz/studium/vedlejsi-specializace/
http://nf.vse.cz/studenti/vedlejsi-specializace/
http://nf.vse.cz/studenti/vedlejsi-specializace/
https://www.vse.cz/wp-content/uploads/page/208/harmonogram-zs-2022-2023.pdf
https://www.vse.cz/wp-content/uploads/page/208/harmonogram-ls-2022-2023.pdf
https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/Katalog_VS_2022.pdf
http://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/2010/02/Katalog-VS-FMV-update2.pdf
https://fmv.vse.cz/studenti/vedlejsi-specializace/
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U některých specializací jsou určeny podmínky výběrového řízení – obvykle průměrný 

prospěch, motivační dopis nebo e-test.  

2.4 Jak si vedlejší specializaci registrovat?  

Vedlejšku si registrujete v InSISu v Portálu studenta. Dejte si pozor na to, že kromě registrace 

v InSISu, musíte u některých vedlejšek splnit i jiné podmínky (například vložit do Odevzdávárny 

motivační dopis). Zda se to týká právě vámi zvolené VS, se dočtete v informacích na webu. 

Můžete se také přihlásit na několik vedlejších specializací s různými prioritami (podobně jako 

tomu bylo například v přihlášce na FMV). Přidělena vám nakonec bude pouze jedna. Přesný 

postup registrace VS v InSIS se dočtete v první kapitole Katalogu VS.  

2.5 Automatizovaný zápis  

Podle harmonogramu pak dojde k automatizovanému zápisu vedlejších specializací 

zaregistrovaným studentům. Výsledek automatizovaného zápisu můžete sledovat v InSISu.  

Nejprve budou uspokojeni zájemci, kteří si vybrali danou vedlejšku s prioritou 1. Pokud je 

zájemců více, vedlejška bude přidělena zájemcům s vyšším počtem bodů z výběrového řízení. 

Pokud se výběrové řízení nekoná, pak systém rozhoduje podle počtu získaných a ztracených 

kreditů. Na zbylá místa jsou zařazeni zájemci s prioritou 2, 3, atd. Případná další volná místa je 

možné obsadit v etapě Ruční zápis. V době ručního zápisu se mohou studenti přímo zapisovat 

na zbývající volná místa ve VS.   

Etapa ručního zápisu probíhá stále ještě v době, kdy je možné si registrovat předměty na 

následující semestr. Proto pokud vám v automatizovaném zápisu nebyla přidělena vedlejška, 

kterou jste chtěli studovat a během ručního zápisu zjistíte, že již nejsou žádná volná místa do 

vedlejšek, které by vás zajímaly, můžete studium této specializace odložit na další semestr 

a registrovat si předměty z hlavní specializace.   

Až po ukončení ručních zápisů se mohou studenti registrovat na předměty v příslušných 

skupinách předmětů dle studijního plánu VS (sP a sV).  

 

 

 

 

 

2.6 Jde změnit jednou zapsanou vedlejší specializace?  

Změna vedlejší specializace je komplikovaná, proto si svou volbu dobře rozmyslete! 

Dodatečná změna VS je možná pouze se souhlasem garanta této specializace. Poté musíte 

s písemným souhlasem navštívit proděkana pro pedagogickou činnost, který zváží vymazání 

vaší vedlejšky. Obvykle je to možné jen tehdy, pokud jste ještě předměty VS nestudovali.   

Pokud registraci předmětů provedete dříve, než máte vedlejší 

specializaci přidělenou v systému, nezapíší se předměty do 

správných skupin. 

https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/Katalog_VS_2022.pdf
http://www.vse.cz/kategorie/1285
http://www.vse.cz/kategorie/1285
https://vse.sharepoint.com/sites/fmv/pedagogika/wiki/Skupiny%20p%C5%99edm%C4%9Bt%C5%AF.aspx
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3 Diplomová práce  

Součástí kreditové povinnosti během navazujícího magisterského studia je taktéž absolvování 

Diplomového semináře (22F501) za 3 kredity.  

Kdy byste si měli tento předmět zapsat?   

Je nutné jej absolvovat nejpozději v semestru, který předchází semestru, na jehož konci je 

práce odevzdána. Samotné téma je však nutné si vybrat před začátkem semestru, ve kterém 

chcete diplomový seminář absolvovat. Váš vedoucí s vámi vyplní zadání kvalifikační práce, 

a poté vám bude umožněno si Diplomový seminář zapsat.   

Průběh diplomového semináře a následné obhájení práce je velmi podobné průběhu 

bakalářského semináře a obhájení bakalářské práce. Seminář je veden konzultační formou 

vedoucím diplomové práce v jím stanoveném termínu. Výstupem předmětu je projekt práce, 

která se odevzdává do odevzdávárny v InSIS.  

Podrobnější informace také naleznete na příslušné stránce v Intranetu. Až si budete vybírat 

konkrétní téma diplomové práce, prostudujte si aktuální platné opatření děkana ke 

kvalifikačním pracím. V tomto dokumentu najdete přesné podmínky pro psaní diplomové 

práce v rámci vedlejší specializace a taktéž pro psaní práce v cizím jazyce.   

  

  

https://vse.sharepoint.com/sites/fmv/pedagogika/SitePages/Diplomov%C3%BD%20semin%C3%A1%C5%99.aspx
https://vse.sharepoint.com/sites/fmv/SitePages/Intranet-studentů.aspx
https://vse.sharepoint.com/sites/fmv/pedagogika/SitePages/Diplomov%C3%BD%20semin%C3%A1%C5%99.aspx
https://fmv.vse.cz/charakteristika-fakulty/informace-a-predpisy/
https://fmv.vse.cz/charakteristika-fakulty/informace-a-predpisy/
https://vse.sharepoint.com/sites/fmv/pedagogika/SitePages/Diplomov%C3%BD%20semin%C3%A1%C5%99.aspx
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4 Souborná zkouška  

Pro úspěšné dokončení magisterského studia musíte složit celkem čtyři části státní závěrečné 

zkoušky:  

• Souborná zkouška z vedlejší specializace  

• Státní závěrečná zkouška z Ekonomie a mezinárodní ekonomie (a mezinárodního 

práva)  

• Státní závěrečná zkouška z hlavního oboru  

• Obhajoba diplomové práce  

Tyto části státní závěrečné zkoušky jsou hodnoceny samostatně a na pořadí jejich skládání 

nezáleží, kromě souborné zkoušky z vedlejší specializace. Ta musí být provedena dříve než 

státní závěrečná zkouška ze studijního programu. V den složení poslední části státní zkoušky 

přestáváte být studentem. 

4.1 Souborná zkouška z vedlejší specializace  

Tato závěrečná zkouška se řídí pravidly, které určuje katedra, jež zaštiťuje vaši vedlejší 

specializaci. Okruhy otázek naleznete v sylabu v InSISu. Skládat ji můžete až po splnění všech 

předmětů vedlejší specializace. Potvrzení o tom vám vydá studijní oddělení formou potvrzení 

elektronické žádosti. Výtisk této žádosti budete muset předložit u zkoušky nebo předem na 

katedře, pokud je to u vaší vedlejší specializace vyžadováno. 

4.2 Státní zkouška z Ekonomie a mezinárodní ekonomie (a mezinárodního 

práva)  

Částí státní závěrečné zkoušky, kterou musíte složit, je zkouška s identem ME3_1 nebo ME3_2. 

Zkoušku ME3_1 skládáte, pokud studujete obor Cestovní ruch, Evropská ekonomická 

integrace, Mezinárodní politika a diplomacie nebo Podnikání a právo. Zkoušku ME3_2 si 

zapíšete, pokud studujete obor Mezinárodní obchod.  

Obsahem zkoušky je učivo předmětů:  

3MI403 Mikroekonomie  
3MI404 Makroekonomie nebo 5EN205 Makroekonomie I.  
2SE405 Mezinárodní ekonomie II  
 
Pokud studujete obor Mezinárodní obchod, je do této zkoušky zahrnut i předmět 2PR421 

Právo v mezinárodním obchodě a 2SE445 Mezinárodní ekonomie 2.   
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Tuto část státní zkoušky si můžete zapsat po dokončení předmětů, ze kterých se státní zkouška 

skládá (Mikroekonomie, Makroekonomie, Mezinárodní ekonomie 2 a případně Právo 

v mezinárodním obchodě, pokud studujete obor Mezinárodní obchod). Zkoušku si tedy 

můžete zapsat také v případě, že nemáte odstudované všechny předměty z vašeho studijního 

plánu. Splnění této podmínky kontroluje InSIS, protože u předmětu ME3_1 i ME3_2 je 

nastavena prerekvizita. InSIS sám ověří, zda máte předměty splněné a dříve vám zápis 

nepovolí. U této části státní zkoušky tedy není třeba žádat studijní oddělení o potvrzení splnění 

podmínek pro skládání. To znamená, že pro zapsání zkoušky je nutné mít odstudované pouze 

výše zmíněné 3, resp. 4 předměty.  

Věřte, že tato zkouška je opravdu náročná a je dobré myslet už během studia jejích předmětů 

na to, že ji budete skládat (učit se průběžně, dělat si kvalitní poznámky, ze kterých se budete 

učit i na státnice, snažit se látku opravdu pochopit). Z vlastní zkušenosti víme, že velmi 

intenzivní příprava na tyto státnice zabere minimálně 3 týdny, a rozhodně je nutné si vyhradit 

alespoň 1 týden na opakování, protože informací, které musíte umět, je obrovské množství. 

Většina absolventů FMV vám řekne, že právě tato zkouška byla tou nejtěžší, kterou na cestě 

za vysokoškolským titulem absolvovali. 

Jako na každou část státní závěrečné zkoušky, i na tuto máte 3 pokusy. Termíny jsou vypsány 

většinou na červen, září a leden. Kapacita se vždy rychle naplní, proto si hlídejte termín 

přihlašování v InSISu.  

4.3 Státní závěrečná zkouška z hlavního oboru  

Na tuto část státní závěrečné zkoušky se můžete přihlásit, až když máte splněny všechny 

předměty z vašeho studijního plánu, chybět vám může pouze splnění dalších částí státní 

závěrečné zkoušky. To znamená, že musíte mít hotovo vše kromě obhájení diplomové práce 

nebo jiné části státnic. Obsah této státní zkoušky se odvíjí od vašeho studijního oboru – 

předměty, ze kterých se státnice skládají, najdete ve vašem studijním programu na webu FMV.  

Termíny státnic jsou opět zpravidla v červnu, září a lednu, i na tuto zkoušku máte 3 pokusy.  

 

Je jen na vás, zda si vyberete Makroekonomii vyučovanou na 

Fakultě podnikohospodářské nebo na Národohospodářské 

fakultě. Pozor si však musíte dát na předmět Mezinárodní 

ekonomie 2. U tohoto předmětu je prerekvizita – lze jej studovat 

až po absolvování Makroekonomie. Což znamená, že tento 

předmět můžete studovat až po úspěšném složení zkoušky 

z Makroekonomie. 

https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/page/773/Magisterske_SP_2022.pdf
http://fmv.vse.cz/
http://fmv.vse.cz/studenti/navazujici-magisterske-studium/


 

10 

 

 

4.4 Jak se zapíšu ke státním závěrečným zkouškám?  

Z technických důvodů jsou jednotlivé části státní zkoušky vypisovány v InSISu jako 

mimosemestrální kurzy. Pro zápis je tedy nutno vyhledat ident zkoušky mezi 

mimosemestrálními kurzy. U těchto zvláštních druhů kurzů navíc platí, že pokud je 

neabsolvujete úspěšně, do dalšího semestru se vám zapíší automaticky. Přihlašování na 

všechny zkoušky probíhá v InSISu. Nejprve si musíte zapsat předmět s identem ME3_1 nebo 

ME3_2. Následně se přihlásíte na zkoušku z tohoto „předmětu“ tak, jako se přihlašujete na 

ostatní zkoušky. Předmět si budete moci zapsat po splnění podmínek, které se liší pro každou 

státní zkoušku (popsali jsme je výše). Dejte si pozor na to, že stejně jako vy tak i vaši další 

spolužáci se chtějí přihlásit na státnice a vypsané termíny jsou tak často brzy rozebrané. Proto 

pravidelně sledujte InSIS nebo si nastavte zasílání informací o vypsání nových termínů na 

email, ať si můžete vybrat termín, který vám nejvíce vyhovuje.  

Z technických důvodů není možné mimosemestrální kurzy na zimní semestr vypisovat před 1. 

zářím a na letní semestr před prvním dnem letního semestru. Z toho důvodu je například na 

zapsání státnice v zářijovém termínu nutné počkat do doby, kdy katedra po 1. září kurz otevře 

a termíny zveřejní.  

4.5 Kde najdu okruhy otázek ke státní zkoušce?  

Okruhy státních závěrečných zkoušek jsou uvedeny v InSISu. Najdete je v sylabu té státní 

zkoušky, kterou jdete skládat, a to v semestru, ve kterém ji chcete skládat. Pokud máte 

jakékoliv dotazy, napište na katedru, která státní zkoušky garantuje. Často jsou podrobné 

instrukce zveřejněné také na webových stránkách jednotlivých kateder.   

4.6 Kdy je možné neúspěšnou státní zkoušku opakovat?  

Státní zkoušku můžete opakovat nejdříve 1 měsíc po jejím neúspěšném složení. Celkem na 

složení jedné státní zkoušky máte 3 pokusy.   

Dle Studijního a zkušebního řádu VŠE se kreditové poukázky čerpají pouze při prvním pokusu 

o složení státní závěrečné zkoušky. Pokud tedy státnice napoprvé neuděláte, při dalším 

pokusu se vám další kredity neodečtou. Navíc platí, že se vám státnice v InSIS zapíší 

automaticky do dalšího semestru. Celé znění pravidel najdete zde.   

 

Snažte se jednotlivé státnice rozložit, a pokud nemusíte, nedávejte 

si státnice z ekonomie a z hlavního oboru v jednom semestru. 

Termínů je omezené množství a mohlo by se vám stát, že nebudete 

mít dost času se na oboje státnice pořádně připravit. 

https://www.vse.cz/predpisy/411
http://www.vse.cz/predpisy/318
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Obhajobu je možné opakovat nejdříve 3 měsíce po neúspěšném pokusu. Zkušební komise 

rozhodne, jestli můžete práci dopracovat, nebo zda bude nutné vypracovat práci novou. 

Myslete také na to, že všechny závěrečné práce jsou kontrolovány antiplagiátorským 

softwarem.  

Plagiátorství je vždy důvodem pro neobhájení práce. 

 

Pokud stále ještě nemáte jasno v systému státních závěrečných zkoušek, doporučujeme vám 

nastudovat příslušnou stránku na fakultním intranetu.  

  

Z tohoto pravidla neexistuje žádná výjimka, takže si vše dobře 

rozvrhněte a nepodceňujte přípravu na zkoušky! 

Máte dotaz ohledně státních závěrečných zkoušek, jejich termínů 

apod.? Pak kontaktujte přímo sekretariát katedry, na které tuto 

zkoušku budete skládat. Studijní oddělení ani proděkan pro 

pedagogickou činnost vám váš dotaz nebudou schopni zodpovědět. 

https://vse.sharepoint.com/sites/fmv/SitePages/Intranet-studentů.aspx
https://vse.sharepoint.com/sites/fmv/pedagogika/SitePages/St%C3%A1tn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20zkou%C5%A1ky.aspx
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5 Stáže a odborné praxe  

Jako studenti FMV máte jedinečnou možnost v rámci svého studia získat praxi ve firmě, 

mezinárodní organizaci nebo státní instituci jak v ČR, tak i v zahraničí.  

Každoročně mají desítky studentů FMV možnost pracovat na nejrůznějších velvyslanectvích, 

stálých misích České republiky při mezinárodních organizacích jako je OSN nebo WTO, při 

Evropské unii. V rámci stáže můžete pracovat v zahraničních kancelářích CzechTrade a 

CzechTourism ve městech jako Vídeň, Paříž, Milán, Chicago, Sydney a mnohých dalších. FMV 

dlouhodobě spolupracuje s firmou Lasvit, kde mohou stážisté zažít svět businessu ve městech 

jako je Dubaj, Milán, Paříž nebo Londýn. Nabízeny jsou také stáže na Českých centrech v 

zahraničí. Pokud si sami najdete relevantní praxi v ČR nebo v zahraničí, je možnost nechat si ji 

do studia uznat také.  

Nabídek je opravdu velké množství, a proto neváhejte a získejte tuto skvělou zkušenost! 

Stážisté navíc získávají od FMV finanční podporu, a tak je pobyt v zahraničí dostupný opravdu 

každému. Je dobré pravidelně sledovat komunikační kanály FMV, zejména web FMV a 

Facebook fakulty, neboť právě zde jsou zveřejňovány jednotlivé nabídky. Na Facebooku a 

Instagramu jsou také zveřejňovány příběhy studentů z jejich pracovních pobytů v zahraničí. 

Můžete si je vyhledat pod hashtagem #FMVvzahranici.   

Detaily, jak konkrétně postupovat při výběru odborné praxe, najdete na intranetu FMV a webu 

OZS. Vyřizování a absolvování stáže má svá specifika. V minulosti jsme vydali samostatný 

manuál věnující se pracovním stážím. Naleznete jej zde.    

Za nás musíme říct, že i přes určitou námahu najít si správnou stáž a vyřídit všechny potřebné 

dokumenty, se jedná o nezapomenutelnou součást studentských let. Kromě přínosné praxe, 

na které lze stavět, získáte také cenné kontakty a řadu zahraničních přátel. Tento výjezd se 

určitě stane zajímavou položkou ve vašem životopise a možná také důvodem, proč budete na 

řadu pohovorů pozváni. Rozdíl od studia v zahraničí je, že na stáž jedete zpravidla sami za sebe, 

což znamená, že nejste obklopeni skupinou mezinárodních studentů, kteří přijeli za stejným 

účelem. Během pracovní stáže tak ještě více poznáte specifika dané země a reálně zjistíte, jaké 

je to v této zemi žít a jakým problémům je třeba čelit. 

  

  

https://fmv.vse.cz/praxe-a-staze/
https://cs-cz.facebook.com/fmvvse/
https://www.instagram.com/fmv_vse/?hl=cs
https://vse.sharepoint.com/sites/fmv/SitePages/Intranet-studentů.aspx
http://ozs.vse.cz/
http://ozs.vse.cz/
https://vse.sharepoint.com/sites/fmv/pedagogika/wiki/Postup%20při%20vyřizov%E1n%C3%AD%20st%E1ž%C3%AD.aspx
https://vse-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hnatp_vse_cz/ESYEIpnKaTxIuabfmjnvd9sBNoa_PTShaZeX_xLD2EzKqA?e=RFmOoM
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6 Studium v zahraničí  

FMV považuje studium v zahraničí za jednu z dalších důležitých částí navazujícího 

magisterského studia, proto se maximálně snaží podporovat své vyjíždějící studenty – ať už 

finančně nebo co do počtu uznaných kreditů. Pro spoustu studentů je to pak to nejlepší, co 

během svých studií zažijí. Proto všichni nově přijatí studenti oborů Mezinárodní obchod a 

Mezinárodní studia a diplomacie od akademického roku 2017/18 mají ve svém studijním plánu 

skupinu předmětů Mobility window - volitelné předměty hlavní specializace (hV), v rámci které 

se mohou vybrat mezi předměty 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá za 15 ECTS 

kreditů a 22F401 Odborná praxe – 21 ECTS, které spočívají v povinnosti absolvovat alespoň 

jednou za dvouleté studium zahraniční stáž nebo studium v zahraničí. Podrobné informace 

najdete na webu Oddělení zahraničních styků (OZS).  

Jak se tedy do zahraničí dostat a na co si dát pozor?  

Stejně jako ostatní studenti VŠE máte i vy možnost vyjet studovat do zahraničí na jednu z více 

než 220 partnerských škol. Výběrové řízení probíhá jednou ročně, počátkem kalendářního 

roku na přelomu zimního a letního semestru (únor-březen), s platností pro výjezdy na 

následující akademický rok. Přihlašování končí většinou v průběhu ledna, pro přesný termín 

sledujte web OZS.  

Podat přihlášku na tento výjezd tedy můžete:  

- V 5. nebo vyšším semestru prezenčního bakalářského studia  

- V 2. nebo vyšším semestru prezenčního navazujícího magisterského studia  

- Ve výjimečných případech i v 1., 3. nebo 4. semestru prezenčního navazujícího 

magisterského studia  

Pamatujte také na to, že musíte mít před odjezdem k dispozici dostatečné množství dosud 

nevyčerpaných kreditových poukázek (včetně rezervních), které je potřeba k uznání vašeho 

studia (zpravidla 20 – 30 ECTS, ideálně 30 ECTS).   

6.1 Jak si vybrat tu správnou školu?  

VŠE nabízí spoustu lákavých destinací po celém světě, přesto bychom vám doporučili nevybírat 

si studijní pobyt jako dovolenou. Studijní pobyt je cestou, jak se dostat na prestižní univerzity, 

vyzkoušet si často úplně jiný studijní systém a studovat zajímavé předměty vyučované lidmi 

z praxe nebo světovými odborníky. Především by vás mělo zajímat, zda daná škola vyučuje 

předměty, které souvisí s vaším oborem a které si následně budete moci nechat uznat do 

studia. Ačkoliv se FMV snaží o co největší možnou míru uznání předmětů, pamatujte, že máte 

  

http://ozs.vse.cz/
http://ozs.vse.cz/
http://ozs.vse.cz/
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k dispozici 18 – 21 kreditů (v závislosti na studijním plánu) na volitelné předměty hlavní 

specializace. Předměty v zahraničí, které se vztahují k oboru vašeho studia, tak budou uznány 

do této skupiny. Jelikož se během zahraničního studijního pobytu doporučuje studovat 

předměty za 20 – 30 ECTS, měli byste se snažit o výběr školy, na které vám bude umožněno 

studovat předměty, které si později můžete nechat uznat do skupiny povinných předmětů 

nebo do skupiny předmětů vedlejší specializace. V obou případech je nutný písemný souhlas 

garanta. 

6.2 Na co si dát pozor?  

Finance  

Při výběru školy také zvažte finanční náročnost pobytu v dané zemi a vaše finanční možnosti. 

VŠE vám na pobyt přispívá, ale v zemích jako je Švýcarsko, Japonsko nebo Singapur si budete 

muset část nákladů hradit sami. Pokud projdete výběrovým řízením, je pak docela pozdě si 

uvědomit, že například ubytování ve Švýcarsku může stát 16 000 Kč měsíčně a od VŠE 

dostanete pouze 10 000 Kč. Myslete také na to, že na zahraniční škole sice neplatíte poplatky 

za studium, přesto od vás může požadovat nějaké administrativní poplatky nebo povinné 

pojištění, které se někde mohou vyšplhat až k několika tisícům korun (ale nebojte se, pořád je 

hodně škol, které tyto poplatky vůbec nepožadují).   

Harmonogram  

Na některých školách začíná výuka už na začátku ledna nebo naopak končí až na začátku 

července. Zjistěte si předem harmonogram akademického roku na univerzitě, kam chcete jet, 

ať podle toho můžete naplánovat svůj odjezd a dokončení zkoušek na VŠE.  

Jazykový certifikát  

Na některé školy je potřeba doložit určitou úroveň cizího jazyka jazykovým certifikátem, proto 

se snažte již během prvního semestru zjistit, zda ho také nepotřebujete, abyste si ho stihli do 

ledna, kdy se uzavírají přihlášky, udělat.  

Vyučované předměty  

Váš zahraniční pobyt nemá být dovolenou, ale možností, jak si rozšířit svůj absolventský profil. 

Věnujte tedy zvýšenou pozornost předmětům, které na Vámi vybrané škole obvykle vyjíždějící 

studenti studovali. Najděte si školu, která vyučuje předměty, které se hodí do vaší specializace. 

Rovněž zvažte, zda chcete být součástí undergraduate programů nebo MBA studia.  

Ubytování  

Není samozřejmostí, že vám zahraniční škola zajistí ubytování. Většina z nich to dělá, ale 

najdou se i takové, kde si vše budete muset zařídit sami.   

Očkování  

Pokud jedete do exotických oblastí, zjistěte si informace o doporučených očkováních. Ty je 

třeba absolvovat několik měsíců předem, proto to nenechávejte na poslední chvíli.  
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Víza  

Do některých zemí si budete také muset zařídit vízum, jehož vyřízení může být časově náročné, 

možná budete muset dojít na ambasádu. Rozhodně to nenechávejte na poslední chvíli před 

odjezdem, bez víza nikam jet nemůžete. Pokyny by vám měla zaslat zahraniční škola, ale nic 

nezkazíte, když se podíváte na zprávy od ostatních studentů.  

6.3 Na co se naopak neohlížet?  

Spousta studentů se bojí, že na dobré školy v zajímavých oblastech nemají šanci se dostat, 

protože se tam hlásí moc studentů, hledají si bodové hranice z minulých let a přehnaně se tím 

stresují. Naše rada je – neřešte to! Bodové hranice se každý rok mění a nepřihlásit se na vaši 

vysněnou školu jen proto, že se tam dostal loni někdo se skoro plným počtem bodů, nedává 

moc smysl. Snažte se o dobrý průměr a sbírejte body navíc (např. účastí v Buddy programu). 

Pokud narazíte na hranice bodů, berte to opravdu jen jako velmi orientační údaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevíte, jakou si vybrat školu a chcete se inspirovat? Podívejte se na 

Facebook nebo Instagram fakulty. Pod hashtagem #FMVvzahranici 

sdílíme příběhy studentů z jejich zahraničních studijních 

a pracovních pobytů. 

Využijte toho, že ovládáte i jiný cizí jazyk než angličtinu. Takových 

studentů na VŠE je výrazně méně, proto se právě třeba díky 

francouzštině nebo němčině podíváte na školu, kde byste 

v angličtině měli větší konkurenci. 

https://buddynka.vse.cz/web/cs/home-cs/
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6.4 Jak probíhá výběrové řízení?  

V tabulce najdete podmínky výběrového řízení, které probíhalo na jaře akademického roku 

2021/22. Úspěšní kandidáti přijímacího řízení se určovali na základě počtu dosažených bodů 

v různých kategoriích (viz tabulka níže). 

 

studijní výsledky (studijní průměr - percentil)  100 bodů 

*pro přihlášky v angličtině: platné certifikáty IELTS 

s výsledkem 7,0 nebo vyšším a TOEFL s výsledkem 87 

(iBT) nebo vyšším (certifikáty musí být platné i v době 

nástupu na zahraniční školu) 

10* bodů 

Doložit B2 nebo jazykový test nutná podmínka 

odborné předměty vystudované na VŠE (nikoliv 

předměty uznané), vyučované v cizím jazyce  10 bodů 

účast v Buddy Programu (Buddy System) 10 bodů 

Celkem maximum: 130 bodů 

  

Podmínky výběrového řízení se každoročně mění, proto aktuální informace hledejte na webu 

Oddělení zahraničních styků.  

 

 

 

 

 

 

Pokud jste se zúčastnili výběrového řízení v minulých letech a buď jste neuspěli, nebo jste 

řádně zrušili svůj nerealizovaný studijní pobyt, pak svoji účast ve výběrovém řízení můžete 

opakovat, aniž byste byli nějak penalizováni (samozřejmě pokud splňujete podmínky 

k uskutečnění výjezdu). 

6.5 Výběr a uznání předmětů  

Studijní pobyt v zahraničí je součástí vašeho studia na VŠE, proto je potřeba všechny 

předměty, které jste v zahraničí studovali, uznat. Před odjezdem musíte mít schválený tzv. 

Learning Agreement. Jedná se o odsouhlasení předmětů, které budete v zahraniční studovat. 

Inspirovat se můžete svými spolužáky, kteří na vaší škole studovali před vámi nebo celou 

záležitost konzultovat s proděkanem pro zahraniční vztahy a PR, který vám tento dokument 

Za odborné předměty vystudované/vyučované v cizím jazyce 

můžete ve výběrovém řízení získat až 10 bodů. Jelikož ve 

výběrovém řízení mohou rozhodovat i desetiny bodů, 

doporučujeme vám i v této části získat body navíc. Předměty 

můžete studovat již v rámci bakalářského studia nebo poté v 1. 

semestru navazujícího magisterského (či později). Předměty jsou 

dohledatelné ve Veřejném katalogu v InSIS.  

https://ozs.vse.cz/chci-vyjet-2/jak/vymenne-pobyty-pro-studenty-vse/kriteria/#jazykovaznalost
https://buddynka.vse.cz/web/cs/home-cs/
https://ozs.vse.cz/
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před vaším odjezdem také musí schválit a podepsat. Po vašem návratu pak musíte 

u proděkana pro pedagogickou činnost zažádat o uznání předmětů. Bližší informace o průběhu 

uznávání předmětů ze zahraničí najdete na webu FMV v kategorii Studium v zahraničí nebo na 

webu OZS.  

 

 

 

 

 

 

6.6 Je možné provádět v Learning Agreementu změny?  

Schválený Learning Agreement lze se souhlasem proděkana pro pedagogickou činnost měnit. 

K většině změn obvykle dochází po příjezdu na zahraniční školu, kdy zjistíte, které vámi 

vybrané kurzy jsou skutečně k dispozici. Změny jsou schvalovány elektronicky e-mailem 

s proděkanem pro pedagogickou činnost. Poté stačí Learning Agreement During Mobility 

spolu s kopií e-mailové komunikace s proděkanem, kde je jasně napsané, jaké změny chcete 

udělat, a že s nimi pan proděkan souhlasí, zaslat na OZS. 

Jakou dostanu finanční podporu?  

Každý student, který vyjede v rámci studia na VŠE, získává finanční podporu cca 10 000 Kč 

měsíčně. Výše podpory se odvíjí od země, kde budete studovat, ale také od dosavadního 

studijního průměru. V případě Evropy budete sponzorováni z fondů Erasmus+ a v případě 

Ruska a zámoří skrze stipendium z tzv. jiných zdrojů či Stipendijního fondu VŠE. O tento 

příspěvek není třeba žádat, vyřizuje se automaticky z podkladů OZS. FMV také dává svým 

studentům, kteří vyjedou mimo Evropu, navíc mimořádný příspěvek ve výši 15 000 Kč, resp. 

10 000 Kč. Způsob žádání o toto stipendium se řídí podle opatření děkana ke stipendiím. 

Nicméně si nezapomeňte zkontrolovat správnost čísla vašeho bankovního konta uvedeného 

v InSISu.  

6.7 Zvláštní případy 

Pro účast v programu Erasmus (tj. pro semestrální výměnné pobyty, které se uskutečňují na 

evropských partnerských školách) platí rovněž zvláštní pravidla stanovená přímo 

programem, nikoli VŠE. Pokud jste se již zúčastnili programu Erasmus (studijního pobytu 

a/nebo pracovní stáže) v rámci studia na jiné vysoké škole (např. bakalářské studium 

předcházející magisterskému studiu na VŠE, studium na jiné vysoké škole paralelní ke studiu 

Jazykové předměty studované v zahraničí do vašeho magisterského 

studijního plánu uznány být nemohou, ale můžete je studovat za 

vámi dosud nevyčerpané rezervní poukázky. 

Od 4. května 2020 se žádost o uznání podává elektronicky 

prostřednictvím aplikace v InSIS. Podrobné instrukce jsou uvedeny 

v Intranetu FMV. 

https://fmv.vse.cz/studijni-informace/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-situace-a-jejich-reseni/studium-v-zahranici/
https://ozs.vse.cz/
https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/opatreni_ke_stipendiim_2020.pdf
https://vse.sharepoint.com/sites/fmv/SitePages/Uzn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99edm%C4%9Bt%C5%AF-ze-zahrani%C4%8D%C3%AD-on-line---Recognition-of-semester-abroad-on-line.aspx
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na VŠE) nebo jste v rámci studia na VŠE uskutečnili pracovní/praktickou stáž Erasmus, můžete 

se v tomto výběrovém řízení ucházet i o pobyty s uskutečněním na evropských partnerských 

školách spojené se stipendiem Erasmus. Je však třeba dodržet obecné pravidlo o celkovém 

maximu 12 měsíců během jednoho stupně vysokoškolského studia (studijní pobyty a 

pracovní stáže se sčítají). Pokud jste programu Erasmus využili při uskutečnění semestrálního 

výměnného pobytu v rámci bakalářského studia na VŠE, do výběrového řízení na magisterské 

výměnné pobyty se přihlásit můžete, protože dle nových pravidel programu Erasmus lze 

výjezdy opakovat – platí interní pravidlo VŠE stanovující, že studijní pobyt v zahraničí přímo 

zprostředkovaný a/nebo finančně podpořený VŠE lze uskutečnit 1x v bakalářském a 1x 

v magisterském stupni studia.  

Informací ohledně výjezdu je celá řada, jsou však dobře zpracované na stránkách OZS. 

Na závěr jsme vám sepsali pár tipů k výjezdu: 

1. Promyslete si dopředu rozvrh  

• Kredity   

• Předměty v cizím jazyce   

• Prerekvizity   
   

2. Nepodceňte výběr školy   

• V nabídce VŠE jsou špičkové mezinárodní školy, stačí věnovat výběru větší pozornost   
   

3. Zase a opět ten průměr   

• Opravdu tu hraje velkou roli   

• Pokud nemáte dobrý průměr, na nejlepší školy se nedostanete   
  

4. Vyjeďte studovat v jiném jazyce než AJ!   

• Lepší možnost, jak se naučit váš druhý jazyk, těžko někde dostanete   

• Navíc vaše šance vyjet jsou daleko vyšší, a to i na prestižnější školy   
   

5. Nevsaďte svůj výběr jen na jednu kartu! 

• Tato taktika se nemusí vyplatit   

• Zároveň si nedávejte jako záchranu školu, kam byste jet nechtěli (stejně ji později 
odmítnete)   

• Každoročně zahraniční studijní pobyt odmítne určité množství studentů, takže 
pravděpodobně budete s dobrou nabídkou ještě osloveni po skončení nominací  

   

6. Buddy program – nejen plusové body, ale i dobrá zkušenost  

• Tradičně na VŠE jezdí více zahraničních studentů v zimě než v létě   

• Až budete vyplňovat přihlášku, vciťte se do role cizince v Praze    
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6.8 Jaké jsou další možnosti, jak studovat v zahraničí?  

V této části jsme vám představili cestu, jakou do zahraničí vyjíždí většina studentů VŠE. 

Oddělení zahraničních styků nabízí spoustu dalších možností, jak vycestovat do zahraničí 

(např. program Freemover, mezivládní stipendijní programy), nabídku letních a zimních škol, 

doktorského studia v zahraničí a mnohé další. Možnosti jsou široké, více informací naleznete 

na webu OZS.  

Ačkoliv se o programu Freemover na VŠE příliš nemluví, i toto může být způsob, jak uskutečnit 

zahraniční studijní pobyt, a to dokonce s finančním příspěvkem v obdobné výši jako kdybyste 

procházeli výběrovým řízením na výměnný pobyt popsaný v první části této kapitoly. Musíte 

však splnit podmínky pro získání tohoto stipendia. Mezi ty nejdůležitější patří – najít si 

samostatně zahraniční vysokou školu, na které vás na jeden semestr přijmou ke studiu. 

Program Freemover však není totéž, co výměnný pobyt. Jedná se o individuální mobilitu, 

kterou si sami vyjednáte, neprobíhá zde výměna studentů. Avšak během programu 

nepřerušujete své studium na VŠE, což znamená, že vaše zahraniční studium může být uznáno 

jako součást studia na VŠE.   

Pokud nesplňujete nějakou z podmínek nebo nechcete na svůj Freemover studijní pobyt žádat 

o finanční podporu VŠE, stále ještě máte možnost za souhlasu proděkana pro pedagogickou 

činnost zažádat o uznání vašeho výjezdu jako součást studia na VŠE a nepřerušovat tak své 

studium na VŠE.  

Více informací k tomuto programu najdete na příslušné stránce OZS. 

https://ozs.vse.cz/
http://ozs.vse.cz/pro-studenty/studium-v-zahranici/
http://ozs.vse.cz/pro-studenty/freemover/
http://ozs.vse.cz/pro-studenty/freemover/
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7 FMV Alumni Club 

I po absolvování magisterského studia můžete zůstat s FMV ve spojení. Funguje zde totiž FMV 

Alumni Club – spolek, jenž sdružuje absolventy fakulty a tím vytváří významná spojení, která 

vedou k osobnímu růstu i k posílení komunity Fakulty mezinárodních vztahů. Cílem klubu je 

interakce absolventů s celou fakultou, zprostředkování hodnotných kontaktů pro rozvoj 

kariéry, poskytování celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě šíření úspěchu svých 

absolventů. Alumni Board (vedení spolku složené ze zvolených absolventů) pravidelně pořádá 

pro zájemce nejrůznější akce. V minulých letech proběhl například FMV kvíz pro absolventy, 

Alumni Reunion na absolventských večerech nebo akce s názvem Alumni Business Speed 

Networking, na kterém bylo možné získat mnoho profesionálních kontaktů.  

Další aktivity FMV Alumni Clubu najdete na této stránce.

Fotografie Alumni Boardu. Více informací o jeho členech objevíte na tomto odkazu. 

 

  

https://fmv.vse.cz/zpravodaj/alumniboardvolby2/
https://fmv.vse.cz/zpravodaj/fmv-alumni-club/
https://fmv.vse.cz/fmvalumniclub/
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8 Závěr  

Jelikož magisterské studium je pro většinu z vás zpravidla posledními oficiálními léty 

studentského života, doporučujeme být aktivními a tzv. „vytěžit ze studia co nejvíce“. Sledujte 

webové stránky naší fakulty, na které jsou pravidelně zveřejňovány nabídky účasti 

v nejrůznějších soutěžích či modelech vyjednávání. Rovněž věnujte pozornost Oddělení 

zahraničních styků, které kromě standardních výjezdů skrze VŠE, zveřejňuje širokou škálu 

nabídek mezivládních stipendií či letních a zimních škol. Zapojte se do činnosti některé ze 

studentských organizací působících na VŠE. Nebo se jednoduše věnujte externím aktivitám. 

Během magistra máte možnost přijít na to, čemu byste se ve své následující profesní kariéře 

chtěli věnovat, a právě pestrý výběr mimoškolních aktivit vám v tom může pomoci!  

 

Nyní už nám nezbývá nic jiného než vám popřát úspěšné studium na FMV plné skvělých 

zážitků. Využijte na maximum všechny příležitosti, které vám naše fakulta nabízí.  

Budeme se na vás těšit na akcích pořádaných FMV.   

Studentský PR tým Fakulty mezinárodních vztahů  

P. S.: Pokud vás zajímá, kdo za tímto manuálem stojí a jaké další aktivity dělá studentský PR 

tým FMV, můžete si o nás přečíst článek na webu FMV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosáhli jste během studia úspěchu ať už v nějaké soutěži, 

modelovém vyjednávání či ve sportu? Dejte nám o něm vědět! 

Napište nám na studentifmv@vse.cz a inspirujte tak své spolužáky 

k podobným aktivitám! 

https://fmv.vse.cz/studentske-kluby-a-aktivity/studentsky-pr-tym/
http://fmv.vse.cz/o-fakulte/studentsky-pr-tym-fmv/
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