Doktorské studium na FSV UK:
ideální příprava pro vědu i praxi
O Fakultě sociálních věd UK
Hlavním cílem fakulty je rozvíjet pedagogickou a výzkumně-analytickou činnost a rozšiřovat profesní
přípravu v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii,
komunikačních studiích, mezinárodních teritoriálních
studiích, politologii a sociologii.
Členové fakulty v rámci českých a evropských grantů
rozvíjejí teorii, metodologii a empirický výzkum ve všech
hlavních oblastech společenských věd. K integraci
a koordinaci výzkumu, stejně jako mezioborové komunikaci, významnou měrou přispívají pravidelně pořádané
fakultní konference.

Doktorské studium na FSV UK
FSV UK nabízí čtyřleté doktorské studium zakončené
titulem Ph.D. v prezenční i kombinované formě; některé
obory je možné studovat také v anglickém jazyce. Studium
v anglickém jazyce je zpoplatněné.
Doktorské studium na FSV UK je založeno zejména na samostatné vědecké a výzkumné práci doktoranda. Výsledek tohoto výzkumu pak tvoří disertační
práci. Studenti doktorského studia jsou podporováni
v publikační činnosti, účasti na výzkumných projektech
fakulty či vlastních grantových projektech. Fakulta
zajišťuje nezbytnou technickou a organizační podporu
v jejich výzkumu. Studenti doktorského programu se tak
mohou účastnit mezinárodních vědeckých konferencí
a studijních či výzkumných pobytů v zahraničí.
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MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA
MODERNÍ DĚJINY
POLITOLOGIE
POLITICAL SCIENCE
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
INTERNATIONAL RELATIONS
SOCIOLOGIE
SOCIOLOGY
VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA
PUBLIC AND SOCIAL POLICY

Přihlášky
Přihlášky do doktorského studia je třeba zaslat
do 30. dubna na studijní oddělení FSV UK.
Podrobnosti o jednotlivých oborech, přijímacím řízení
do doktorských studijních programů a průběhu studia
najdete na stránkách fakulty: www.fsv.cuni.cz.

Kontakt:
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Praha 1, Smetanovo nábřeží 6
Studijní oddělení – postgraduální studium
Bc. Marie Stanovská
e-mail: marie.stanovska@fsv.cuni.cz,
telefon: 222 112 224
Mgr. Denisa Šmejkalová
e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
telefon: 222 112 237

Na FSV UK lze doktorské studium absolvovat
v následujících studijních oborech:
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EKONOMIE
ECONOMICS
EKONOMIE A EKONOMETRIE (zajišťuje CERGE – EI)
MEDIÁLNÍ STUDIA

www.fsv.cuni.cz
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