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Článek 1 
Obecné pokyny 

(1) Předmět KEK/SZZE si student, který plánuje absolvovat státní zkoušku z ekonomie (dále též 
„SZZE“), zapíše jako standardní studijní předmět v rámci předběžného zápisu prostřednictvím 
IS STAG. Předmět KEK/SZZE se v IS STAG nerozvrhuje. 

(2) Rámcové termíny konání SZZE jsou stanoveny harmonogramem výuky na příslušný 
akademický rok zpravidla v lednu, červnu a na přelomu srpna a září. Konkrétní termíny konání 
SZZE určí vedoucí katedry ekonomie a v IS STAG jsou vypsány nejpozději dva měsíce 
před konáním SZZE. 

(3) Studenti se na konkrétní termín SZZE přihlašují prostřednictvím IS STAG. Ke státní zkoušce 
z ekonomie se může přihlásit student, který úspěšně splnil předměty Mikroekonomie II a 
Makroekonomie II. 

(4) Studenti se mohou z termínu SZZE odhlásit prostřednictvím IS STAG nejpozději deset 
pracovních dní před konáním SZZE. Pozdější odhlášení z termínu SZZE je možné pouze 
v mimořádných případech; důvody odhlášení je povinen student doložit písemně vedoucímu 
katedry ekonomie. 

(5) Harmonogram SZZE je zveřejněn alespoň pět pracovních dní před konáním SZZE 
na webových stránkách fakulty. Studenti přihlášení k SZZE jsou povinni průběžně sledovat 
případné změny v tomto harmonogramu. 

(6) Student se dostaví ke státní zkoušce z ekonomie nejméně 40 minut před časem zahájení 
zkoušky uvedeném v harmonogramu SZZE. 

(7) Před zkušební komisí se před začátkem SZZE student prokáže platným průkazem studenta. 

(8) SZZE lze v případě neúspěchu dvakrát opakovat, a to vždy nejpozději v akademickém roce 
bezprostředně následujícím po předchozím termínu jejího konání, nejdříve však v dalším 
rámcovém termínu konání SZZE. 

Článek 2 
Program Erasmus+ a srovnatelné zahraniční studijní pobyty 

(1) Student, který splnil studijní předmět Mikroekonomie II nebo Makroekonomie II v rámci svého 
zahraničního studijního pobytu, se může zúčastnit SZZE bez nutnosti absolvovat tyto 
předměty na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. 

http://www.ef.tul.cz/studenti/navazujici-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky
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(2) V rámci přípravy na SZZE se studentům uvedeným v odst. (1) doporučuje informovat se 
o obsahu a náplni předmětů Mikroekonomie II a Makroekonomie II u garantů těchto 
předmětů, případně mohou tito studenti navštěvovat přednášky a semináře těchto předmětů 
bez nutnosti zapsat si znovu tyto předměty ke studiu. 

Článek 3 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Tato směrnice děkana zrušuje pokyn vedoucího katedry ekonomie „Organizace státních 
zkoušek z ekonomie“ z roku 2016. 

(2) Tato směrnice děkana nabývá platnosti a účinnosti dne 20. května 2021. 
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