
OPATŘENÍ 
DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

Č. 2/2018 

K UZNÁVÁNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ 

NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 
 

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen „FMV“) na základě ustanovení Studijního 

a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných Vysokou školou 

ekonomickou v Praze nebo jejími fakultami podle zásad Evropského systému převodu 

a akumulace kreditů, v platném znění, vydává následující opatření: 

 

§ 1 

Úvodní ustanovení 

Toto opatření určuje podmínky uznávání studijních povinností (článek 12 Studijního 

a zkušebního řádu) na FMV v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských 

studijních programech vyučovaných v českém i anglickém jazyce, a to s výjimkou studia 

v zahraničí, na které byl student vyslán v rámci studia na VŠE. 

 

§ 2 

Uznání povinností splněných na Vysoké škole ekonomické v Praze 

(1) Na FMV lze uznat úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně 

ukončeného studia na VŠE. Studijní povinnosti ze souběžného studia se neuznávají. 

(2) K uznání podle odstavce 1 musí být zároveň splněny následující podmínky: 

a) studijní povinnost byla hodnocena známkou výborně, velmi dobře nebo započteno, 

b) od splnění studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti více než tři 

kalendářní roky. 

(3) V případě, že podmínky podle odstavce 2 splňuje také státní zkouška z vedlejší 

specializace, a všechny studijní povinnosti, jejichž splnění bylo podmínkou jejího 

skládání, lze uznat i ji. Další podmínkou je, že má student shodnou vedlejší specializaci 

zaspanou v aktuálním studiu. Jinou část státní závěrečné zkoušky v bakalářském 

a magisterském studiu uznat nelze. 

(4) V doktorském studiu lze uznat státní doktorskou zkoušku a spolu s ní také všechny 

předměty, jejichž splnění bylo podmínkou jejího skládání, a to v případě, že jsou 

zároveň splněny následující podmínky: 

a) státní doktorská zkouška proběhla ve shodném studijním programu (resp. oboru, 

pokud se program na obory člení) s obdobnými studijními povinnostmi, jejichž 

shodu posuzuje garant studijního programu, do kterého se má státní doktorská 

zkouška uznat, 

b) student ve studiu, ze kterého o uznání žádá, úspěšně vykonal také malou obhajobu 

disertační práce, 

c) od splnění státní doktorské zkoušky neuplynuly k datu podání žádosti více než dva 

kalendářní roky. 

(5) V případě uznání dle čl. 12 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu (skupina cVOR) se 

uznávají i studijní povinnosti hodnocené známkou dobře. 

(6) V případě uznání z mimořádného studia na FMV, které předcházelo řádnému studiu 

z důvodu nedoložení nostrifikace nebo splnění podmínek přijímacího řízení, se uznávají 

i studijní povinnosti hodnocené známkou dobře. 
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(7) Ze studia, které bylo ukončeno vyloučením ze studia dle § 56 písm. e) zákona se 

studijní povinnosti neuznávají. 

(8) O uznání předmětů vystudovaných v rámci předchozího neúspěšně ukončeného 

bakalářského nebo navazujícího magisterského studia na VŠE se žádá elektronickou 

žádostí v InSIS. V žádosti se uvede seznam předmětů, o jejichž uznání se žádá 

a skupiny, do níž má být uznání provedeno. 

(9) O uznání předmětů vystudovaných v rámci doktorského studia nebo státní doktorské 

zkoušky se žádá písemnou žádostí adresovanou k rukám proděkana pro vědu 

a doktorské studium. 

(10) O uznání kurzů tělesné výchovy je třeba žádat přímo na CTVS. 

 

§ 3 

Uznání povinností splněných na jiné vysoké škole 

(1) Na FMV lze uznat úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího ukončeného 

nebo souběžného studia na jiné vysoké škole. 

(2) K uznání podle odstavce 1 musí být zároveň splněny následující podmínky: 

a) studijní povinnost byla hodnocena známkou výborně, velmi dobře nebo započteno, 

resp. jejich ekvivalentem, o němž rozhoduje v případě nejasností proděkan pro 

pedagogickou činnost, 

b) od splnění studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti více než tři 

kalendářní roky, 

c) souhlasné stanovisko garanta předmětu na VŠE, za nějž má být studijní povinnost 

uznána, týkající se shody obsahu a požadavků na ukončení předmětu, 

d) souhlasné stanovisko proděkana pro pedagogickou činnost týkající se vysoké školy, 

ze které má být uznání provedeno. 

(3) Ze studia, které bylo ukončeno vyloučením ze studia dle § 56 písm. e) zákona se 

studijní povinnosti neuznávají. 

(4) O uznání studijní povinnosti splněné na jiné vysoké škole se žádá písemnou žádostí na 

studijní oddělení. V žádosti se uvede seznam předmětů, o jejichž uznání se žádá 

a skupiny, do níž má být uznání provedeno. Povinnou přílohou žádosti jsou: 

a) výpis studijních výsledků nebo výkaz o studiu potvrzený studijním oddělením, 

které ho vydalo, 

b) sylabus předmětu, 

c) písmenný souhlas garanta předmětu na VŠE, za nějž má být studijní povinnost 

uznána, týkající se shody obsahu a požadavků na ukončení předmětu. 

(5) V případě uznávání předmětů z letních škol a obdobných vzdělávacích programů do 

skupiny volitelných předmětů se nevyžaduje posouzení garantem předmětu na VŠE. 

 

 

 

 

V Praze dne 17. 4. 2018 

 

 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., v. r. 

děkan Fakulty mezinárodních vztahů 


