PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU
„ASIJSKÁ STUDIA“
NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

§1
Rozsah platnosti
Tyto podmínky pro získání Certifikátu Asijská studia (dále jen „Certifikát“) platí pro studenty
magisterského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, a to ode dne jejich vyhlášení.

1.
2.

3.

§2
Podmínky pro získání Certifikátu
Pro získání Certifikátu musí student splnit dvě základní podmínky a dvě z volitelných podmínek.
Základní podmínky pro získání Certifikátu jsou:
a) Student musí absolvovat v rámci svého studia vedlejší specializaci „Čínská studia“ (vypisuje
Katedra světové ekonomiky ve spolupráci s dalšími katedrami FMV), a to se známkou
„výborně“ ze státní závěrečné zkoušky.
b) U žádného z předmětů vedlejší specializace Čínská studia nesmí být student hodnocen hůře
než stupněm „velmi dobře“.
Volitelné podmínky pro získání Certifikátu, z nichž student musí splnit alespoň dvě, jsou:
a) Student musí vypracovat diplomovou práci s asijskou tematikou a tato diplomová práce musí
být obhájena se stupněm „výborně“.
Je doporučeno vypracování diplomové práce v rámci vedlejší specializace Čínská studia.
Práce může být zpracována výjimečně i v rámci jiných specializací VŠE. Zaměření práce na
Asii a vhodnost tématu posoudí vybraní vyučující předmětů specializace Čínská studia.
b) Student musí v rámci svého studia úspěšně absolvovat 9 ECTS kreditů v rámci volitelných
předmětů s asijskou tematikou, vypisovaných na bakalářském i magisterském stupni studia
na FMV nebo jiných fakultách VŠE.
Seznam vhodných předmětů je uveden v příloze těchto podmínek; v případě nejasností
posoudí obsah předmětu vybraní vyučující předmětů specializace Čínská studia.
c) Student musí absolvovat v rámci svého studia odbornou stáž v asijské společnosti působící
v České republice, v Evropské unii nebo v Asii nebo v asijské či jiné firmě působící naopak
v Asii. Student může absolvovat rovněž stáž na zastupitelském úřadu České republiky v Asii,
příp. ve specializované neziskové instituci v některé z asijských zemí.
Stáže v rámci studia si student může zajistit sám. Zároveň musí prokázat napojení firmy na
Asii. Akceptovatelnost dané instituce pro splnění podmínek certifikátu posoudí vybraní
vyučující předmětů vedlejší specializace Čínská studia.
d) Student musí v rámci svého studia absolvovat semestrální výměnný pobytu nebo výjezd
v rámci programu Freemover na asijské univerzitě.

§3
Žádost o Certifikát a doložení podmínek pro získání Certifikátu
1. O udělení Certifikátu musí student požádat, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění
poslední podmínky pro jeho získání, nejpozději však 5 pracovních dnů před termínem jeho
magisterské promoce na VŠE.
2. Formulář žádosti a kontaktní osoba je zveřejněna na webových stránkách Katedry světové
ekonomiky.

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.
4. Splnění volitelných podmínek dále doloží:
a) kopií zadání diplomové práce;
b) výpisem studijních výsledků z bakalářského studia z ISIS potvrzeným příslušnou studijní
referentkou k doložení volitelných předmětů absolvovaných v bakalářském studiu;
c) kopií smlouvy o vykonání stáže nebo potvrzením o jejím vykonání od dané firmy či instituce
(včetně doložení délky stáže a pracovní náplně);
d) kopií výpisu studijních výsledků ze zahraniční univerzity.
§4
Udělení Certifikátu
1. Absolventovi, který splní výše uvedené podmínky, bude Certifikát udělen spolu s diplomem, a to
při slavnostní promoci, nebo na studijním oddělení, pokud se slavnostní promoce nezúčastní.

V Praze dne 2. 4. 2013

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, v.r.
děkan Fakulty mezinárodních vztahů

PŘÍLOHA
K PODMÍNKÁM PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU ASIJSKÁ STUDIA

Předměty, které může student volitelně absolvovat (§ 3, bod 1b) na FMV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2OP308 a 2OP608: Jednání s čínskými obchodními partnery – anglicky
2SE209: Japonská ekonomika
2SM415: Asie v mezinárodních vztazích
2SM411 a 2SM610: Asie v mezinárodních vztazích – anglicky
Kurzy čínského jazyka vyučované na VŠE
Mimosemestrální kurzy zaměřené na asijské země, na FMV např.:
2MO335: Čínský udržitelný rozvoj a ekologická civilizace – anglicky
2OP624: Japonský styl řízení – v angličtině
2SE432: Čínská ekonomika – anglicky

Předměty, které může student volitelně absolvovat (§ 3, bod 1b) na jiných fakultách VŠE, např.:
7. 5HD414: Hospodářský vývoj Dálného východu po roce 1945
8. 5HD337: Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století

