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Rozhodnutí rektora č. 39/2020 
o náležitostech přihlášek k rigoróznímu řízení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. (dále 

jen „MUP“)  
Toto rozhodnutí rektora stanovuje v souladu s Rigorózním řádem MUP náležitosti přihlášky k 
rigoróznímu řízení v návaznosti na čl. 3 odst. 2 Rigorózního řádu MUP. 
 
Programy rigorózního řízení 
 
Přihlášky k rigoróznímu řízení na MUP lze podávat ve studijních programech Mezinárodní 
vztahy a evropská studia, International Relations and European Studies, Mediální studia a 
Politologie. 
Přihlášku k rigoróznímu řízení může podat uchazeč, který absolvoval magisterský studijní 
program a získal akademický titul „magistr“ podle § 46 zákona o vysokých školách ve shodném 
studijním programu nebo obdobném studijním oboru, do něhož podává přihlášku 
k rigoróznímu řízení, nebo v programu v téže oblasti studia, resp. v tomtéž studijním 
programu. 
Míru podobnosti studijních oborů se studijními programy, resp. se shodnou oblastí studia 
posuzuje v konkrétním případě na žádost uchazeče prorektor pro studijní záležitosti. 

 
Přihláška k rigoróznímu řízení 
 
Přihlášky se podávají spolu se všemi níže uvedenými přílohami v českém jazyce v případě 
rigorózního řízení v programu v českém jazyce, v anglickém jazyce v případě rigorózního řízení 
v programu v anglickém jazyce (kromě kopie magisterského diplomu) elektronicky ve 
Studijním informačním systému (dále jen „SIS“) přes internetovou adresu www.mup.cz nebo 
prihlaska.mup.cz. 
 
Povinné přílohy přihlášky 
 
Podle čl. 3 odst. 2 Rigorózního řádu MUP musí být přihláška k rigoróznímu řízení podána spolu 
s návrhem tématu a osnovy rigorózní práce a s dalšími přílohami a náležitostmi: 

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 a osnova, 
o teoretický rámec práce a použitá metodologie, 
o seznam informačních zdrojů, 
o orientační časový rámec zpracování práce, 
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Termíny pro podání přihlášek 
 

 nejpozději do 30. dubna pro konání zkoušky nejdříve v lednu následujícího 
kalendářního roku 

 nejpozději do 31. července pro konání zkoušky nejdříve v červnu následujícího 
kalendářního roku 

 nejpozději do 30. září pro konání zkoušky nejdříve v září následujícího kalendářního 
roku 

 
Poplatek za přihlášku k rigoróznímu řízení je stanoven Ceníkem poplatků MUP v platném 
znění, zveřejněném na webové stránce https://www.mup.cz/data/files/cenik-poplatku-
mup.pdf 
 
 

  
V Praze dne 4. listopadu 2020 
 
 

 
------------------------------------------  

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

 


