
 

OPATŘENÍ 
DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

Č. 3/2022 

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ  

NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 
 

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

Vysoké školy ekonomické v Praze stanoví: 

 

§ 1 

Rozsah platnosti 

Toto opatření stanoví podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do navazujících 

magisterských studijních programů v českém i anglickém jazyce od akademického roku 

2022/2023 a dále. 

 

§ 2 

Prominutí přijímací zkoušky 

1. Absolventům bakalářského studijního programu uskutečňovaného FMV v prezenční 

formě studia v českém jazyce lze prominout přijímací zkoušku do všech programů 

navazujícího magisterského studia uskutečňovaných FMV. 

2. Absolventům bakalářského studijního programu uskutečňovaného FMV v anglickém 

jazyce lze prominout přijímací zkoušku do všech programů navazujícího magisterského 

studia uskutečňovaných FMV v anglickém jazyce. 

3. Přijímací zkouška bude prominuta těm výše uvedeným absolventům, kteří si podají 

přihlášku do navazujícího magisterského studijního programu FMV a současně ukončí své 

bakalářské studium na FMV ve stejném akademickém roce, ve kterém podávají přihlášku 

do navazujícího studijního programu FMV. 

4. Absolventům bakalářského studijního programu Cestovní ruch uskutečňovaného Vysokou 

školou polytechnickou Jihlava (dále jen „VŠPJ“) v prezenční formě studia lze prominout 

přijímací zkoušku do navazujícího magisterského programu Cestovní ruch 

uskutečňovaného na FMV, pokud absolvují své bakalářské studium na VŠPJ ve stejném 

akademickém roce, ve kterém podávají přihlášku na navazující magisterský program 

Cestovní ruch na FMV. 

 

 § 3  

Přijetí na programy s omezenou kapacitou  

1. Na program Mezinárodní studia a diplomacie bude na základě prominutí přijímací 

zkoušky přijato maximálně 55 nejlepších uchazečů; uchazeči budou seřazeni dle 

studijního průměru na konci 5. semestru, přijati budou přednostně uchazeči s nižším 

průměrný prospěchem, který se vypočítá podle platného Studijního a zkušebního řádu.  

2. Zbylí uchazeči dle bodu 1 budou přijati bez přijímací zkoušky na náhradní studijní 

program Evropská ekonomická integrace.  

 

Ruší se Opatření děkana č. 3/2020 ze dne 1. 10. 2020. 

 

V Praze dne 10. 10. 2022 

 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., v. r. 

děkan Fakulty mezinárodních vztahů 
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