
RUSKÁ FEDERACE 
 
Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO) – 2 místa pro občany ČR pro akademický 
roku 2021/2022 
 
Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO) přijme jednoho uchazeče k bezplatnému 
vysokoškolskému studiu v bakalářském studijním programu a jednoho uchazeče k bezplatnému 
vysokoškolskému studiu v magisterském studijním programu, s nástupem v akademickém roce 
2021/2022. 

Žadatelé musí splňovat následující podmínky:  

 dokončené úplné středoškolské vzdělání, respektive bakalářské studium (nejpozději k datu 
zahájení studia na MGIMO)  

 velmi dobrá znalost ruského jazyka  
 velmi dobrá znalost jednoho dalšího světového jazyka v rozsahu výuky na českých školách  
 uchazeči o studium na fakultě mezinárodních ekonomických vztahů musí mít navíc dobrou 

znalost matematiky  

Uchazeči musí dodat 
 
do 16. dubna 2021 (pátek) na adresu - 
 
MŠMT ČR 
odbor mezinárodních vztahů  
k rukám Mgr. Ivany Ryškové 
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 
 
následující doklady:  

 strukturovaný životopis (v českém a ruském vyhotovení) s průkazovou fotografií  
 kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně výpisu složených zkoušek a z nich získaných 

známek (v případě, že uchazeč nemá ještě dokončené středoškolské vzdělání, přiloží kopie 
vysvědčení za poslední dva školní roky)  

 kopie dokladů o znalosti cizích jazyků (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z  cizího 
jazyka)  

 motivační dopis (v českém a ruském vyhotovení); včetně specifikace fakulty a oboru, který 
chce uchazeč studovat     

Přehled nabízených oborů, požadavky k přijímacímu řízení a seznam požadovaných dokumentů je 
k dispozici na webových stránkách https://abiturient.mgimo.ru/. Důrazně doporučujeme, aby se 
s nimi uchazeči o studium v Ruské federaci důkladně obeznámili.  

 

Nabídka bezplatného studia se vztahuje pouze na programy v  ruském jazyce. 

Přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2021/2022 proběhne distanční formou, dokumenty 
se podávají elektronicky.  
 
Vybraní kandidáti bude následně notifikováni MIGMO prostřednictvím ZÚ České republiky 
v Moskvě.  
 

https://abiturient.mgimo.ru/


Studium na MGIMO není spjato s  žádnou finanční podporou ze strany České republiky. Pobyt 
v Ruské federaci je realizován na náklady uchazeče (přijatého kandidáta).  
   
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na sebe nebere žádné finanční závazky spojené s  
realizací tohoto studia.  
   
 


