
OPATŘENÍ 
DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

Č. 5/2013 

KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM A PROMOCÍM ABSOLVENTŮ 

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 

a magisterských studijních programech uskutečňovaných Vysokou školou ekonomickou 

v Praze nebo jejími fakultami podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů, 

v platném znění, a současně na základě Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy 

ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech 

uskutečňovaných Vysokou školou ekonomickou v Praze nebo jejími fakultami s výjimkou 

studijních programů uskutečňovaných podle zásad Evropského systému převodu a akumulace 

kreditů, v platném znění, vydává následující opatření: 

 

 

§ 1 

Úvodní ustanovení 

Toto opatření konkretizuje některé podmínky organizace a přihlašování na státní závěrečné 

zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na FMV. 

 

§ 2 

Termíny státních závěrečných zkoušek 
Termín konání příslušné části státní závěrečné zkoušky stanoví katedra, na které se zkouška 

koná. Počet termínů musí být dostačující tak, aby každý student, který splní podmínky pro 

skládání příslušné části státní závěrečné zkoušky a projeví zájem ji skládat, tak mohl učinit 

podle propozic katedry v nejbližším termínu. Termíny státních závěrečných zkoušek vypisuje 

katedra skrze integrovaný studijní informační systém (dále jen „ISIS“). 

 

§ 3 

Zápis na státní zkoušku ze studijního oboru 

(a) Na státní zkoušku ze studijního oboru bakalářského studia se mohou zapsat studenti, kteří 

získali všechny kredity ve struktuře předepsané studijním plánem s výjimkou kreditů za 

jednotlivé části státní závěrečné zkoušky, nebo studenti, kteří důvodně předpokládají, že 

se tak stane nejpozději den před termínem státní zkoušky. Skutečnost, že uvedené kredity 

získali, potvrzují podpisem čestného prohlášení bezprostředně před konáním státní 

zkoušky na příslušné katedře. Studenti se zapisují pomocí ISIS. 

(b) Na státní zkoušku ze studijního oboru magisterského studia se mohou zapsat studenti, 

kteří získali všechny kredity ve struktuře předepsané studijním plánem s výjimkou kreditů 

za jednotlivé části státní závěrečné zkoušky, nebo studenti, kteří důvodně předpokládají, 

že se tak stane nejpozději den před termínem státní zkoušky. Skutečnost, že tyto kredity 

získal, si musí student nechat potvrdit svojí studijní referentkou do e-žádosti podané přes 

ISIS; výtisk schválené e-žádosti předkládá student u státní zkoušky. Studenti se zapisují 

pomocí ISIS. 
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§ 4 

Zápis na obhajobu kvalifikační práce 

Na obhajobu kvalifikační práce se studenti zapisují pomocí ISIS. 

 

 

§ 5 

Zápis na státní zkoušku z vedlejší specializace 

Na státní zkoušku z vedlejší specializace na magisterském stupni studia se mohou zapsat 

studenti, kteří získali všechny kredity ve struktuře předepsané pro danou vedlejší specializaci, 

nebo studenti, kteří důvodně předpokládají, že se tak stane nejpozději den před termínem 

státní zkoušky. Skutečnost, že tyto kredity získal, si musí student nechat potvrdit svojí studijní 

referentkou do e-žádosti podané přes ISIS; výtisk schválené e-žádosti předkládá student 

u státní zkoušky. Studenti se zapisují pomocí ISIS. 

 

 

§ 6 

Zápis na další dílčí část státní zkoušky 

Obsahuje-li státní závěrečná zkouška další dílčí část mimo státní zkoušky z oboru, vedlejší 

specializace a obhajoby kvalifikační práce, mohou se na tuto dílčí část státní zkoušky zapsat 

studenti, kteří získali všechny kredity ve struktuře předepsané prerekvizitami této dílčí části 

státní zkoušky dle sylabu v ISIS, nebo studenti, kteří důvodně předpokládají, že se tak stane 

nejpozději den před termínem státní zkoušky. Studenti se zapisují pomocí ISIS. 

 

 

§ 7 

Promoce absolventů 

(a) Na promoce absolventů bakalářského studia mohou být zařazeni pouze ti absolventi, kteří 

řádně ukončí studium: 

- do konce letního semestru pro promoce konané v podzimním termínu, 

- do konce zimního semestru pro promoce konané v jarním termínu. 

(b) Na promoce absolventů magisterského studia mohou být zařazeni pouze ti absolventi, 

kteří řádně ukončí studium v termínu určeném ve fakultním harmonogramu (opatření 

děkana konkretizující některé termíny v průběhu akademického roku) pro daný 

akademický rok. 

 

 

§ 8 

Závěrečná ustanovení 

Zrušuje se Opatření č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám a promocím absolventů ze 

dne 13. 2. 2012. 

 

 

 

 

V Praze dne 16. 10. 2013 

 

 

 

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, v. r. 

děkan Fakulty mezinárodních vztahů 


