Rozhodnutí rektora č. 25/2016
o podmínkách konání rigorózního řízení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.,
v akademickém roce 2016/2017
Toto rozhodnutí stanovuje v souladu s Rigorózním řádem Metropolitní univerzity Praha náležitosti
přihlášky ke státní rigorózní zkoušce.
I.

Obory rigorózního řízení:
• přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia a
International Relations and European Studies mohou podávat absolventi magisterských
studijních oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia, International Relations and
European Studies, Asijská studia a mezinárodní vztahy a studenti nebo absolventi
doktorských studijních oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia a International
Relations and European Studies;
• přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v oboru Mezinárodní a regionální vztahy
v průmyslovém vlastnictví mohou podávat absolventi magisterských oborů Mezinárodní
a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví a Evropská studia a veřejná správa a
studenti nebo absolventi doktorského studijního oboru Mezinárodní a regionální vztahy
v průmyslovém vlastnictví a absolventi jiných magisterských oborů, kteří předloží návrh
zamýšlené rigorózní práce týkající se oblasti práv k duševnímu vlastnictví.
• přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v oboru Mediální studia mohou podávat absolventi
magisterských studijních oborů magisterských studijních oborů studijního programu
Mediální a komunikační studia, resp. absolventi humanitně a společenskovědně
zaměřených magisterských oborů, kteří úspěšně obhájili diplomovou práci s mediální
tematikou a kteří předloží návrh zamýšlené rigorózní práce tematizující problematiku
mediální komunikace; přihlásit se mohou také studenti, kteří zahájili doktorské studium
na Metropolitní univerzitě Praha v oboru Mediální studia;
• přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v oboru Politologie mohou podávat absolventi
magisterského oboru absolventi navazujícího magisterského studia v oboru Politologie,
případně blízkého humanitního či sociálně vědního oboru (v takovém případě je
podmínkou úspěšné obhájení magisterské kvalifikační práce s politologickou tematikou);
přihlásit se mohou také studenti, kteří zahájili doktorské studium na Metropolitní
univerzitě Praha v oboru Politologie.

II.

Přihláška k rigoróznímu řízení
• Elektronické přihlášky se podávají přes internetovou adresu www.mup.cz nebo
sis.mup.cz.
• Papírové přihlášky se zasílají na adresu: Metropolitní univerzita Praha, Dubečská 900/10,
100 31, Praha 10 formuláře papírových přihlášek jsou k dispozici ke stažení na
www.mup.cz.
• Povinné přílohy přihlášky:
a. úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu (doklad o dosaženém vzdělání je
třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o konání rigorózního řízení),

b. návrh zamýšlené rigorózní práce v následujícím rozsahu:
o název práce,
o vymezení tématu práce,
o teoretický rámec práce,
o použitá metodologie,
o seznam informačních zdrojů,
o orientační časový rámec zpracování práce,
c. uchazeči, kteří neabsolvovali magisterské studium na MUP, přiloží kopii obhájené
diplomové práce.
Přílohy uchazeč odevzdává v českém jazyce v případě rigorózního řízení v oboru v českém
jazyce, v anglickém jazyce v případě rigorózního řízení v oboru v anglickém jazyce.
V případě podání elektronické přihlášky se všechny přílohy (kromě kopie vysokoškolského
diplomu) přikládají v elektronické podobě k přihlášce; v případě podání papírové přihlášky se
výše uvedené přílohy přihlášky zasílají zároveň elektronicky na phdr@mup.cz.
III.

Termíny pro podání přihlášek:
• nejpozději do 31. března 2017 pro konání zkoušky nejdříve v lednu 2018
• nejpozději do 30. září 2017 pro konání zkoušky nejdříve v červnu 2018

IV.

Poplatek 1 500,- Kč/ 62,- EUR za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její
administrativní zpracování je stanoven Ceníkem poplatků MUP v platném znění.
O uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v případě podání elektronické
přihlášky bude uchazeč informován potvrzujícím e-mailem. Pokud e-mail neobdrží, zašle
uchazeč doklad o uhrazení poplatku emailem na adresu prihlaska@mup.cz.
Doklad o uhrazení poplatku za papírovou přihlášku přiloží uchazeč k přihlášce.

V.

Pravidla pro uhrazení poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její
administrativní zpracování jsou stanoveny Směrnicí o poplatcích a uchazeči je obdrží emailem po podání elektronické přihlášky nebo si je mohou přečíst na zadní straně papírové
přihlášky.

V Praze dne 31. října 2016

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
rektor Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.

