Vyhláška rektora č. 04/2016-2017
VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (dále jen VŠMVVP)
pro akademický rok 2017/2018
Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a článku 3 Řádu přijímacího
řízení VŠMVVP (dále jen řád) vyhlašuji přijímací řízení a podmínky pro přijetí
do bakalářského a magisterského studia pro akademický rok 2017/2018.
Škola bude přijímat studenty do studijního programu Mezinárodní a veřejné vztahy,
a to jednak do tříletého bakalářského studia (prezenční studium, kombinované studium),
jednak do dvouletého navazujícího magisterského studia (prezenční studium, kombinované
studium).
VŠMVVP zabezpečuje vzdělávání zájemců o studium v sídle školy, tj.
● v Praze 5, U Santošky 17, 150 00 Praha
a v mimopražském detašovaném pracovišti.
 Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, Bárdošova 33, 831 01 Bratislava
(studenti budou absolvovat 1x za akademický rok přednáškový seminář v Praze).
Škola má akreditován bakalářský studijní program Mezinárodní a veřejné vztahy se
studijními obory Mezinárodní vztahy a diplomacie a Veřejná správa a Public Relations.
V akademickém roce 2017/2018 se otevírají profilace v rámci bakalářských
studijních oborů takto:

Studijní obor, forma studia, profilace
Mezinárodní vztahy a diplomacie
– prezenční studium
Mezinárodní vztahy a diplomacie
– kombinované studium
Veřejná správa a Public Relations
– prezenční studium
– Public Relations
– Veřejná správa
Veřejná správa a Public Relations
– kombinované studium
– Public Relations
– Veřejná správa

Místo zabezpečení
Praha, Bratislava
Praha, Bratislava
Praha
Praha

Praha
Praha, Bratislava
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Škola má akreditován navazující magisterský studijní program Mezinárodní a veřejné
vztahy se studijními obory Mezinárodní a diplomatická studia, Politologie a politický
marketing, Evropská studia a veřejná správa.
V akademickém roce 2017/2018 se otevírají specializace v rámci magisterských
studijních oborů takto:
Studijní obor, forma studia, specializace
Mezinárodní a diplomatická studia
prezenční studium
Mezinárodní a diplomatická studia
– kombinované studium
Politologie a politický marketing
– prezenční studium
Politologie a politický marketing
– kombinované studium
Evropská studia a veřejná správa
– prezenční studium
Evropská studia a veřejná správa
– kombinované studium

Místo zabezpečení

Praha, Bratislava
Praha, Bratislava
Praha
Praha
Praha
Praha, Bratislava

§1
Přihlášky pro studium bakalářského a magisterského studia v Praze je třeba odevzdat
nejpozději 7 dní před termínem přijímacích zkoušek.
Termíny pro podání přihlášek do bakalářského a magisterského studia v Bratislavě:
1. termín do 21.5.2017,
2. termín do 18.6.2017,
3. termín do 06.09.2017.
§2
Přihláška se vyplní na webových stránkách školy a podává se elektronickou poštou:
https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php
Pre Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave:
https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk
§3
Všechny údaje uvedené v přihlášce musí být vyplněny úplně a pravdivě.
Přihlášky, které byly podány pozdě nebo obsahují neúplné, nedoložené nebo nepravdivé údaje
nemusí být přijaty.
§4
Výše poplatku za přijímací řízení je stanovena na 500,-- Kč splatných bezhotovostním
převodem na účet školy (pro platební styk s KB 868965510257/0100, pro ostatní banky
86-8965510257/0100). Student je povinen na příkazu k platbě uvádět jako variabilní symbol
své rodné číslo. Účet máme vedený u KB a. s., Praha 2, nám. Míru. Při platbě ze zahraničí:
IBAN: CZ6201000000868965510257; SWIFT (BIC) – KOMBCZPPXXX
Doklad o zaplacení poplatku je nutno přinést s sebou k přijímacímu řízení.
Pre Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave:
Výška poplatku za prijímacie konanie je 35,-Eur (pre absolventov VŠMVVP Bc. stupňa, ktorí
si podávajú prihlášku na naväzujúci Mgr. stupeň je poplatok 10,-Eur). Poplatok sa hradí
bezhotovostným prevodom na účet IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879 BIC (SWIFT):
TATRSKBX - vedený v Tatra banke.
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Študent je povinný na príkaze na platbu uvádzať ako variabilný symbol svoje rodné číslo
alebo identifikacné číslo, ktoré mu bolo vygenerované pri podávaní prihlášky. Doklad o
zaplatení poplatku je uchádzač povinný predložiť pri prijímacom konaní. (viz www.vip-vs.sk)
§5
Přijímací řízení s uchazeči o bakalářské a magisterské studium se koná v termínech:
termíny v červnu 2017 vždy každé pondělí:
- 5. , 12., 19., 26. června 2017
termíny v září 2017 vždy každé pondělí:
- 4., 11., 18., 25. září 2017

(Bratislava 09.06.2017)
(Bratislava 30.06.2017)
(Bratislava 08.09.2017)

Uchazeči budou pozváni na přijímací řízení e-mailem uvedeným v přihlášce.
Ve zvláště zdůvodněných případech může rektor, na základě písemné žádosti uchazeče,
povolit absolvování přijímacího řízení v mimořádném termínu.
§6
Přijímací řízení do bakalářského studia má dvě části, a to test z anglického jazyka, který bude
sloužit k rozřazení studentů do seminárních skupin podle úrovně, a pohovor s představiteli
VŠMVVP s podáním základních informací o škole a o studiu.
Přijímací řízení do magisterského programu má pouze jednu část, a to pohovor s představiteli
VŠMVVP s podáním základních informací o škole a o studiu.
Cizí státní příslušníci (kromě občanů SR), kteří neabsolvovali střední školu v ČR, vykonají
přijímací test z českého jazyka.
Pre Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave:
Prijímacie konanie na prezenčnú formu bakalárskeho i magisterského štúdia má dve časti, a to
písomný test a motivačný pohovor. Úlohou písomného testu je overenie vstupnej úrovne
vedomostí uchádzačov pre štúdium, ktoré vyučujúci môžu využit pre skvalitnenie
pedagogického procesu.
Na kombinovanú formu štúdia (Bc. i Mgr.) prijímacie konanie pozostáva iba z motivačného
pohovoru. Motivačným pohovorom sa overujú všeobecné predpoklady uchádzača pre štúdium
a úroveň všeobecných znalostí, zisťujú sa komunikačné schopnosti a záujem uchádzača
o študovaný odbor. V prípade prijímania cudzích štátnych príslušníkov prijímacia komisia pri
ústnom pohovore zhodnotí úroveň znalostí jazyka v ktorom je realizovaná výučba. S ohľadom
na schopnosť uchádzača takéto štúdium úspešne absolvovať.
§7
Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu se přihlíží také k prospěchu na střední škole
a k získaným certifikátům z jazyků a k absolvované praxi v oboru.
§8
Přijímací komise pracuje ve složení:
Předseda:
Místopředsedkyně:

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. – rektor
Bc. Marcela Tereza Sato – prorektorka pro výuku, rozvoj a evaluaci
vzdělávání

Členové:

doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. – vedoucí katedry PR a komunikace
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prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. – vedoucí katedry mezinárodních
vztahů a diplomacie
Mgr. Kateřina Baušteinová – vedoucí katedry jazyků
Prijímacie komisie na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave budú zložené
z vyučujúcich:
RNDr.
doc. PhDr.
PhDr.
JUDr.
JUDr. Ing.
prof. PhDr.
doc. PaedDr.
Mgr.
PhDr.
PhDr.
PhDr.
doc. Ing.
Prof. PhDr.
doc. PhDr.
doc. Ing.
PhDr.
Ing.
Prof. PhDr.
PhDr.
doc. PhDr.
Mgr. JUDr.
PhDr.
PhDr. Ing.

Renáta
Peter
Marián
Branislav
Anna
Silvia
Radovan
Peter
Janka
Mária
Ľudovít
Nadežda
Ján
Branislav
Ján
Ingrid
Dušan
Peter
Tatiana
František
Martin
Tomáš
Miriam

Blažeková
Čajka
Děd
Dufala
Ďurfina
Gáliková
Gura
Hoffmann
Hogh
Holubová
Hucík
Jankelová
Koper
Kováčik
Králik
Kuzmínová
Masár
Terem
Tökölyová
Škvrnda
Vlha
Zajac
Zajacová

PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
CSc.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
CSc.
PhD.
PhD.
PhD.
CSc.
PhD.

§9
Komise pro pohovory jsou dvoučlenné. Složení komise určuje operativně prorektorka pro
výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání z řad akademických pracovníků školy.
§10
O průběhu přijímacího řízení se pořizuje zápis obsahující složení přijímací komise, jméno
a koordináty uchazeče, datum konání pohovoru a doporučení či nedoporučení ke studiu.
§11
Po vyhodnocení výsledků přijímacího řízení rozhodne rektor o přijetí či nepřijetí uchazečů o
studium. Rozhodnutí rektora o přijetí či nepřijetí se zaznamenává do protokolu o přijímacím
řízení studenta. V zakódované podobě se tyto výsledky bezprostředně zveřejňují na
internetových stránkách školy.
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§12
Každému účastníku přijímacího řízení bude rozhodnutí o výsledku doručeno písemně
do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření přijímacího řízení (viz řád
přijímacího řízení článek 8).
§13
Přijímací řízení je zahájeno doručením a přijetím přihlášky ke studiu a ukončeno rozhodnutím
rektora dle §11.
§ 14
Uchazečům, kteří splní požadavky nezbytné pro přijetí na VŠMVV Praha (v bakalářském
studiu úplné střední vzdělání ukončené maturitou a doporučení komise, v magisterském
navazujícím studiu ukončené bakalářské studium příbuzného studijního oboru a doporučení
komise), bude spolu s rozhodnutím o přijetí zaslán návrh smlouvy o zabezpečení studia
a termín zápisu do studia.
§15
Uchazeč, který nebyl přijat ke studiu, má právo písemnou formou do 30 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí. Rozhodnutí o nepřijetí musí být
posouzeno do 7 dnů ode dne doručení a jeho výsledek bezprostředně písemně sdělen
uchazeči.
§16
Uchazeč, který byl přijat ke studiu, podepsal smlouvu o zabezpečení studia a zaplatil školné
ve stanovené výši se stává studentem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, o. p. s. dnem zápisu ke studiu.

V Praze dne 25.10.2016

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
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