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Den otevřených dveří: 21. ledna 2023 (sobota)  

 

Navazující magisterské studijní programy v českém jazyce otevírané v akademickém roce 2023/2024 

Název studijního programu Standardní délka studia 
Předpokládaný počet 
uchazečů přijímaných 

ke studiu 
Forma studia 

Mezinárodní obchod 2 roky 300 prezenční 

Mezinárodní studia a diplomacie 2 roky 60 prezenční 

Cestovní ruch1 2 roky 100 prezenční 

Evropská ekonomická integrace 2 roky 40 prezenční 

Podnikání a právo 2 roky 60 prezenční 

 

 

 

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.2 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. 

Přijímací zkouška může být prominuta za podmínek stanovených Opatřením děkana k přijímacímu řízení do navazujících 
magisterských programů. 

 

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení 
Vykonání přijímací zkoušky z ekonomie, odborného předmětu a jednoho cizího jazyka má formu tří testů vyplňovaných na počítači. 
Z každého testu lze dosáhnout max. 1000 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni zveřejněných okruhů. Kritériem 
vyhodnocení je správnost odpovědí. Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeči si volí cizí jazyk z nabídky: 
angličtina (britská), francouzština, němčina, ruština, španělština, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk 
státu, jehož jsou státními příslušníky; ve výjimečných případech může děkan povolit výjimku. 

 

 

Způsob ověření podmínek přijetí 
Řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu je ověřeno bezprostředně před vykonáním přijímací zkoušky 
a nejpozději v den zápisu do studia. Uchazeči jej prokazují odevzdáním digitálně podepsané kopie vysokoškolského diplomu. 
Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké 
škole, prokazuje splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání prostřednictvím aplikace http://edu.vse.cz/, a to úředně ověřenou 
kopii diplomu, úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu a úředním překladem výše uvedených dokumentů do českého nebo 
anglického jazyka. Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen 
v případě, že Fakulta mezinárodních vztahů vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního 
vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace. 

 
Nejzazší termín pro doložení splnění výše uvedených podmínek je termín zápisu do studia uvedený níže. Na základě písemné žádosti 
doručené nejpozději v den zápisu může děkan stanovit individuální termín zápisu těm uchazečům, kteří skládají státní závěrečnou 

zkoušku po termínu přijímací zkoušky a těm uchazečům, kteří čekají na vyřízení nostrifikace. Individuální termín zápisu se může 
konat nejpozději 15. září 2023. 

                                                           
1 V případě nové akreditace studijního programu „Turismus a Hospitality Management“ budou uchazeči přijímáni do tohoto 

programu. 
2  Část předmětů v rámci studijního plánu může být vyučována v angličtině. 

http://fmv.vse.cz/
mailto:hana.tatouskova@vse.cz
https://fmv.vse.cz/navazujici-magisterske-studium/
http://edu.vse.cz/


 

Podmínka vykonání přijímací zkoušky (skládající se z testu z ekonomie, z testu z odborného předmětu, z testu z jednoho cizího 
jazyka) je ověřena vyhodnocením uvedených testů. Za splněnou je považována v případě, že uchazeč splní bodovou hranici 
vyhlášenou děkanem pro celkový součet a zároveň bodovou hranici vyhlášenou děkanem pro každý z testů. 

 

Rozhodnutí o přijetí 

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů ze všech předepsaných testů. Podle 
takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol 
a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) 
nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost 
o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek 
přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. 

* * *  

Přihláška ke studiu 
Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz 
Přidělené uživatelské jméno a zvolené heslo je nezbytné pečlivě uschovat – slouží ke komunikaci s fakultou do doby případného 
zápisu ke studiu. 
Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije 
pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením; poplatek ve výši 880,– Kč lze uhradit tímto způsobem, anebo přímo 
v aplikaci pro přihlášku platební kartou. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je přihláška řádně vyplněna a kdy je 
na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. 

Formální náležitosti přihlášky  
Na fakultu lze podat pouze jednu přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu v českém jazyce. V této přihlášce lze uvést 
maximálně jeden program. Pouze v případě programů Mezinárodní obchod a Mezinárodní studia a diplomacie mohou uchazeči uvést 
náhradní program, a to program Evropská ekonomická integrace.  

 

Termín odevzdání přihlášky:  30. dubna 2023 

 

Termín přijímací zkoušky:  13. června 2023  

 

Termín zápisu přijatých uchazečů do studia: on-line do 23. června 2023 

 

V případě, že počet zapsaných studentů nedosáhne předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu, může děkan na takových 
programech vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení s termínem odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2023 a termínem přijímací 
zkoušky a zápisu přijatých uchazečů do studia v lednu 2024. 

 

* * *  

 

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE WEBOVOU STRÁNKU FAKULTY 
http://fmv.vse.cz/ 

 
 
 

* * *  

T Ě Š Í M E  S E  N A  S H L E D Á N Í  U  P Ř I J Í M A C Í C H  Z K O U Š E K  
N A  F A K U L T U  M E Z I N Á R O D N Í C H  V Z T A H Ů  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., v. r. 
děkan 
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