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FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Vysoká škola ekonomická v Praze

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022
Název studijního programu
Mezinárodní obchod
Mezinárodní studia a diplomacie

Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů

Standardní
délka studia

350

2 roky

60

2 roky

100

2 roky

Evropská ekonomická integrace

40

2 roky

Podnikání a právo

60

2 roky

International Business – Central European Business Realities

50

2 roky

International and Diplomatic Studies

25

2 roky

Cestovní ruch

dobře orientovat v celosvětové i evropské politice a souvislostech, které ji ovlivňují.
Jako absolvent tohoto programu najdeš uplatnění jako
kariérní diplomat, expert v oblasti mezinárodních vztahů
či zaměstnanec v řadě vládních i nevládních mezinárodních organizacích.
Cestovní ruch
V rámci studia prohloubíš své znalosti v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím předmětů jako Hotelový management či Mezinárodní cestovní ruch. V rámci studia
budeš mít možnost užší profilace, která pro Tebe bude
konkurenční výhodou na trhu práce.
Po absolvování programu Cestovní ruch najdeš uplatnění na manažerských pozicích ve firmách orientovaných
právě na tuto oblast ekonomiky a budeš mít také znalosti
pro založení vlastního podniku.

Studenti magisterských programů na Fakultě
mezinárodních vztahů VŠE nadále prohloubí
znalosti získané během bakalářského studia.
Díky odborně zaměřeným předmětům, možnosti
vybrat si vedlejší specializaci a příležitosti
získat zkušenosti a dovednosti na výměnných
pobytech i stážích po celém světě jsou absolventi
připraveni na úspěšný start kariéry nejen
v mezinárodních firmách a institucích.
Získáš to, co mezinárodní business potřebuje

Podnikání a právo
Pokud se zajímáš o obě tyto oblasti, magisterský program Podnikání a právo je správnou volbou. V oblasti
práva se zaměříš na právo obchodní či právo kapitálového trhu, v oblasti ekonomie pak dále prohloubíš své
dosavadní znalosti.

Forma studia

prezenční

ješ na oblast hospodářské politiky EU, podnikání na jejím
vnitřním trhu a také na evropskou měnovou a právní integraci.
Jako absolvent programu se uplatníš v orgánech EU, ve
firmách působících na trzích s vlivem Evropské unie či ve
státní sféře, a to na výkonných i manažerských pozicích.

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 splní bodovou hranici vyhlášenou děkanem pro celkový součet a zároveň bodovou
hranici vyhlášenou děkanem pro každý z testů.
U anglicky vyučovaných programů je podmínkou přijetí ke studiu prokázání jazykových znalostí v angličtině
a vykonání přijímací zkoušky skládající se z odborné části a posouzení studijních předpokladů. Přijat může být
pouze ten uchazeč, který splní bodovou hranici vyhlášenou děkanem pro celkový součet a získá minimálně 50 %
bodů z odborné části a zároveň minimálně 50 % bodů
z posouzení studijních předpokladů. Více na stránkách
http://ib.vse.cz/ a, http://ids.vse.cz/.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na
adrese http://prihlasky.vse.cz/.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ
A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Mezinárodní obchod
Jedná se o špičkový program, který Tě připraví na práci
v mezinárodním prostředí. Osvojíš si pokročilé znalosti
businessu, marketingu, managementu nebo světové
ekonomiky a díky předmětům jako Mezinárodní marketing nebo Finanční řízení v mezinárodním podnikání získáš komplexní přehled o podnikání v nadnárodním měřítku. Program je navíc oceněn prestižní mezinárodní
akreditací EFMD Accredited – http://www.efmd.org/.
Práci najdeš především v mezinárodních firmách v oblasti poradenství, marketingu, prodeje, HR či financí – oblast uplatnění bude záviset i na Tebou zvolené profilaci.
Uplatníš se také v mnoha mezinárodně orientovaných
institucích.
Mezinárodní studia a diplomacie
Studium předmětů zaměřených na mezinárodní vztahy,
mezinárodní právo i současnou globální situaci Ti poskytne ucelený pohled na tuto oblast a Ty se tak budeš velmi

http://fmv.vse.cz

fmvvse
fmv_vse

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
23. ledna 2021
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
30. dubna 2021
Díky komplexním znalostem z oblasti práva a ekonomie
rozšířeným o poznatky z Tebou zvolené vedlejší specializace se uplatníš například jako ekonomický poradce,
auditor či odhadce majetku.

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
18. června 2021

Evropská ekonomická integrace
Pokud chceš v budoucnu spojit kariéru s Evropskou unií,
tenhle program je to, co hledáš. V rámci něj se specializu-

TERMÍN ZÁPISU DO STUDIA
on-line do 25. června 2021

Studijní referentka: Hana Tatoušková
Telefon: +420 224 095 243, e-mail: hana.tatouskova@vse.cz

