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INSTITUT MEZINÁRODNÍCH
STUDIÍ FSV UK

MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ
STUDIA
JAKÉ OBORY MŮŽETE STUDOVAT:

KDE BUDETE STUDOVAT?

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Mezinárodní teritoriální studia, rozdělená do níže uvedených
oborů, se zabývají vnitřním, mezinárodně provázaným kulturněhistorickým, socio-ekonomickým a politickým vývojem Severní
Ameriky, Evropy (včetně evropské integrace) a Eurasie.

Výuku a výzkum v rámci výše uvedených oborů zajišťuje Institut
mezinárodních studií FSV UK (IMS). Od svého založení v roce
1994 je IMS nedílnou součástí mezinárodní akademické obce
prostřednictvím vědecké spolupráce i rozsáhlé studentské
výměny s předními světovými univerzitami.

Den otevřených dveří na IMS FSV UK se koná 16. ledna 2017.
Pro bakalářské obory od 14:00, pro magisterské od 11:00.

Obor

stupeň

titul

délka

forma

Mezinárodní teritoriální studia

bakalářský

Bc.

3 roky

prezenční

Česko-německá studia /
Deutsch-tschechische Studien**

bakalářský

Bc.

3 roky

prezenční

Soudobé dějiny

bakalářský

Bc.

3 roky

kombinovaná

Teritoriální studia

bakalářský

Bc.

3 roky

kombinovaná

Mezinárodní teritoriální
studia – specializace:

magisterský

Mgr.*

2 roky

prezenční

balkánská
a středoevropská studia
evropská studia
německá a rakouská studia
ruská a eurasijská studia
severoamerická studia
západoevropská studia
Německá a středoevropská
studia**

magisterský

Mgr.*

2 roky

prezenční

Středoevropská
komparativní studia

magisterský

Mgr.*

2 roky

kombinovaná

Balkan, Eurasian and Central
European Studies

magisterský

Mgr.*

2 roky

prezenční

International Masters
in Economy, State and Society**

magisterský

Mgr.*

2 roky

prezenční

Central European
Comparative Studies

magisterský

Mgr.*

2 roky

prez., komb.

Master in Area Studies

magisterský

Mgr.*

2 roky

prezenční

European Politics and Society

magisterský

Mgr.*

2 roky

prezenční

Mezinárodní teritoriální studia

doktorský

Ph.D.

4 roky

prez., komb.

Moderní dějiny

doktorský

Ph.D.

4 roky

prez., komb.

Všechny cizojazyčné obory jsou placené
* po vykonání rigorózní zkoušky je možné získat titul PhDr.
** double degree/joint degree

KDE PŮSOBÍ NAŠI ABSOLVENTI?
Absolventi IMS se uplatňují na atraktivních pozicích ve státní
správě, vládních a nevládních institucích a privátním sektoru
doma i v zahraničí (Ministerstvo zahraničních věcí, Evropská
komise, OBSE, Člověk v tísni), jako komentátoři zahraničního
dění (Česká televize) nebo pokračují v akademické kariéře
doma i v zahraničí. K významným absolventům IMS patří např.
Pavel Gruber (ředitel české pobočky Lékařů bez hranic), Jessie
Hronešová (doktorandka na Oxford University), Tomáš Jelínek
(ředitel Česko – německého fondu budoucnosti), Martin Palán
(ředitel společnosti Bontonfilm), Jakub Szántó (zahraniční
zpravodaj České televize na Blízkém východě), Filip Votava
(ředitel pařížské pobočky CzechTourism).

JAK SE DOSTAT NA IMS?
Předpokladem přijetí do studijních oborů prezenčního
bakalářského studia je úspěšné složení písemných přijímacích
zkoušek – všichni uchazeči dělají jednak test obecných studijních
předpokladů (OSP) v rámci Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
společnosti SCIO, jednak odborné a jazykové testy na IMS,
jimiž se ověřuje motivace uchazečů. Celkový výsledek je určen
průměrem obou testů (OSP + IMS). V případě kombinovaného
studia přijímací řízení zahrnuje pouze test obecných studijních
předpokladů (OSP). Na magisterské úrovni se přijímací řízení
skládá z odborně zaměřeného testu v češtině, eseje na zadané
téma v hlavním cizím jazyce a testu z druhého jazyka.

www.fsv.cuni.cz

Přijímací řízení 2016
Počet uchazečů Počet přijatých

Bakalářské obory
Mezinárodní teritoriální studia
Česko-německá studia/
Deutsch-tschechische Studien
Soudobé dějiny
Teritoriální studia
Magisterské obory studia
Mezinárodní teritoriální studia
Středoevropská komparativní studia
Německá a středoevropská studia

354
62

215
31

55
114

26
64

111
23
9

61
7
8

Přihlášky k bakalářskému a magisterskému studiu se podávají
do 31. března 2017.
Testy NSZ OSP se konají v těchto termínech: 10. prosince 2016,
3. února 2017, 4. března 2017, 1. dubna 2017, 29. dubna 2017.
Testy NSZ (OSP) si uchazeči o studium zařizují individuálně
u společnosti SCIO, www.scio.cz/nsz, tel.: 234 705 555,
scio@scio.cz. Aktuální a bližší informace o přijímacím řízení
získáte v sídle Institutu mezinárodních studií, U Kříže 8/661,
158 00 Praha 5 – Jinonice nebo na webu FSV (http://fsv.cuni.cz/),
odkaz Uchazeči.

PĚT DŮVODŮ PROČ STUDOVAT NA IMS:
•
•
•
•
•

kvalitní vzdělání s možností studia v zahraničí
jedinečný studentský kolektiv
otevřená a svobodná atmosféra
přední domácí a zahraniční odborníci
atraktivní kariéry a užitečné kontakty

