
PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU  

„EKONOMICKÁ DIPLOMACIE“  

NA FAKULT Ě MEZINÁRODNÍCH VZTAH Ů VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE  

 

§ 1 

Rozsah platnosti 

Podmínky pro získání Certifikátu Ekonomická diplomacie (dále jen „Certifikát“) platí pro studenty 
magisterského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, a to ode dne jejich vyhlášení. 

 

§ 2 

Podmínky pro získání Certifikátu 

1. Pro získání Certifikátu: 

a) Student absolvuje v rámci svého studia vedlejší specializaci „Ekonomická diplomacie (vypisuje 
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka ve spolupráci s Katedrou světové ekonomiky), a to se 
známkou „výborně“ ze státní závěrečné zkoušky. 

b) U žádného z předmětů vedlejší specializace Ekonomická diplomacie student není hodnocen hůře než 
stupněm „velmi dobře“. 

c) Student vypracuje diplomovou práci související s tematikou ekonomické diplomacie a tato 
diplomová práce musí být obhájena se stupněm „výborně“. Je doporučeno vypracování diplomové 
práce v rámci vedlejší specializace Ekonomická diplomacie. Skutečnost, zda téma práce souvisí s 
ekonomickou diplomacií, posuzují vybraní vyučující předmětů specializace Ekonomická diplomacie. 

Tuto podmínku lze nahradit zpracováním vynikající odborné práce, která je svým rozsahem a formou 
srovnatelná s diplomovou prací, je zpracována v rámci některého z předmětů vedlejší specializace 
Ekonomická diplomacie nebo akreditované odborné stáže, a kterou doporučí jako splnění této 
podmínky pro získání Certifikátu dva z vyučujících předmětů vedlejší specializace Ekonomická 
diplomacie.  

d) Student získá v rámci svého magisterského studia alespoň 15 ECTS na studijním pobytu 
nebo akreditované odborné stáži v zahraničí.    

2. Podmínky uvedené v odst. 1, písm. a) – d) musí být splněny kumulativně. 

 

§ 3 

Žádost o Certifikát a doložení podmínek pro získání Certifikátu 

1. Certifikát je udělován na základě písemné žádosti studenta podané sekretariátu Střediska mezinárodní 
studií Jana Masaryka nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění poslední podmínky pro jeho získání, 
nejpozději však 5 pracovních dnů před termínem jeho magisterské promoce na VŠE, má-li být certifikát 
předáván v průběhu promocí.  

2. Formulář žádosti a kontaktní osoba je zveřejněna na webových stránkách Střediska mezinárodních 
studií Jana Masaryka. 

3. V příloze žádosti student doloží splnění podmínek k získání Certifikátu, a to kompletním výpisem 
studijních výsledků z ISIS potvrzeným příslušnou studijní referentkou, ve kterém zvýrazní relevantní 



údaje. Současně doloží také kopii zadání diplomové práce, resp. písemné doporučení vynikající odborné 
práce dvěma vyučujícími předmětů vedlejší specializace Ekonomická diplomacie dle ustanovení §2, 
odst. 1, písm. c).  

 

§ 4 

Udělení Certifikátu 

1. Absolventovi, který splní podmínky vyjmenované v čl. 2, bude Certifikát udělen nejpozději spolu s 
diplomem, a to při slavnostní promoci, nebo na studijním oddělení, pokud se slavnostní promoce 
nezúčastní. Certifikát může být studentovi udělen i jiným vhodným způsobem.  
 

V Praze dne 15. dubna 2015 

 

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

děkan Fakulty mezinárodních vztahů 


