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STUDIÍ FSV UK

POLITOLOGIE
JAKÉ OBORY BUDETE STUDOVAT?
Obor

stupeň

titul

délka

forma

Politologie
a mezinárodní vztahy

bakalářský

Bc.

3 roky

prezenční

Politologie a veřejná politika bakalářský

Bc.

3 roky

prezenční

Politologie

magisterský

Mgr.* 2 roky

prezenční

Mezinárodní vztahy

magisterský

Mgr.* 2 roky

prezenční

Bezpečnostní studia

magisterský

Mgr.* 2 roky

prezenční

Geopolitical Studies**

magisterský

Mgr.* 2 roky

prezenční

International Economic
and Political Studies**

magisterský

Mgr.* 2 roky

prezenční

Master in International
Security Studies**

magisterský

Mgr.* 2 roky

prezenční

Master in International
Relations**

magisterský

Mgr.* 2 roky

prezenční

Politologie

doktorský

Ph.D. 4 roky

prez., komb.

Mezinárodní vztahy

doktorský

Ph.D. 4 roky

prez., komb.

Political Science**

doktorský

Ph.D. 4 roky

prez., komb.

International Relations**

doktorský

Ph.D. 4 roky

prez., komb.

* po vykonání rigorózní zkoušky je možné získat titul PhDr.
**placený studijní program

CO BUDETE STUDOVAT?
Na Institutu politologických studií (IPS) je možno studovat dva
bakalářské a sedm navazujících magisterských studijních oborů,
pokrývajících celé spektrum politických otázek. Na bakalářské
úrovni jsou to obory Politologie a mezinárodní vztahy a nový obor
Politologie a veřejná politika. Studium bakalářského oboru Politologie
a mezinárodní vztahy poskytuje studentům základní znalosti týkající
se vývoje oboru, problematiky komparace politických systémů, teorie
demokracie, politického myšlení novověku, a vývoje mezinárodních
vztahů včetně evropské integrace a základů bezpečnostních studií.
Bakalářský obor Politologie a veřejná politika, který společně
zajišťují Institut politologických studií a Institut sociologických
studií, propojuje politologický pohled na fungování politických

institucí a procesů se zkoumáním věcného obsahu veřejné politiky.
Studentům tak nabízí komplexní pohled na tvorbu a realizaci veřejné
politiky v jejím politickém kontextu. Zároveň je připravuje na to,
aby se stali odborníky v konkrétních veřejných politikách (např.
zdravotní, vzdělávací, sociální atd.). Na magisterské úrovni nabízí IPS
české obory Bezpečnostní studia, Mezinárodní vztahy a Politologie
a placené anglické obory International Economic and Political
Studies, Geopolitical Studies, Master in International Relations
a Master in International Security Studies. Kromě toho nabízí Institut
studium v doktorských specializacích Politologie a Mezinárodní
vztahy v českém i anglickém jazyce. Každý student bakalářského
a magisterského cyklu má možnost vyjet na studijní pobyt do
zahraničí v rámci programu Erasmus+ (IPS má uzavřených více
než 40 meziuniverzitních dohod) nebo v rámci nejrůznějších meziuniverzitních dohod sjednaných po celém světě. Vedle zahraničních
pobytů získávají studenti IPS zkušenosti i díky programu odborných
stáží, které pro ně ve spolupráci s našimi partnery organizujeme
a připravujeme (například v AgeCom, Asociaci malých a středních
podniků, Časopise Přítomnost, Evropské rozvojové agentuře,
Ivy Street, na Ministerstvu dopravy ČR, Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR, v Mladé frontě DNES, nebo na Úřadu vlády ČR).

uchazeče ke studiu, respektive základní znalosti problematiky
politologie a mezinárodních vztahů. Do bakalářského oboru
Politologie a veřejná politika jsou uchazeči přijímáni na základě
výsledků testu OSP. U magisterského oboru Politologie probíhá
přijímací řízení ve dvou kolech: první kolo tvoří písemný test, druhé
pak ústní pohovor zjišťující motivaci ke studiu a hlubší oborové
znalosti uchazeče. Přijímací řízení na obor Bezpečnostní studia je
jednokolové, obsahuje písemný test a započítání studijních výsledků
z předchozího studia. U magisterského oboru Mezinárodní vztahy
probíhá přijímací řízení ve dvou kolech: první kolo tvoří test ověřující
znalosti mezinárodních vztahů a test z jazyka, ve druhém kole
uchazeč odpovídá na otázku s problematikou mezinárodních vztahů
formou eseje ověřující znalosti a schopnost analýzy zadaného
problému.

Politologie – přijímací řízení 2016
Počet uchazečů

Počet přijatých

Bakalářské obory
Politologie a mezinárodní vztahy
Politologie a veřejná politika

678
298

220
107

Magisterské obory

JAK DLOUHO BUDETE STUDOVAT?

Politologie

94

61

Mezinárodní vztahy

260

66

Studium na IPS je realizováno na třech uzavřených úrovních
akreditovaných jako autonomní studijní obory: na úrovni bakalářské
(tříleté), navazující magisterské (dvouleté) a doktorské (čtyřleté).
Na IPS lze rovněž skládat rigorózní zkoušku v oborech Politologie,
Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní studia. Po ukončení základního
bakalářského studia je možné studium ukončit nebo pokračovat po
splnění stanovených podmínek v dalších stupních studia na FSV
UK či na jiné fakultě obdobného zaměření.

Bezpečnostní studia

175

63

JAKÁ JE ŠANCE NA PŘIJETÍ?
O studium nabízených oborů je tradičně velký zájem, který převyšuje
možnosti IPS. Přijímací řízení pro bakalářský obor Politologie
a mezinárodní vztahy je dvoukolové. První kolo představuje test
obecných studijních předpokladů (OSP) Národní srovnávací zkoušky
společnosti SCIO. Druhé kolo tvoří písemný test ověřující motivaci
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Testy OSP NSZ se konají v těchto termínech: 10. prosince 2016, 3.
února 2017 OSP, 4. března 2017, 1. dubna 2017 a 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.

A CO NAŠI ABSOLVENTI?
Absolventi IPS se uplatňují v diplomacii (předně v institucích
na úrovni Evropské unie), ve veřejné správě, ve vládních i nevládních
organizacích (mluvčí ministerstev či různých institucí), v privátním
sektoru, jako komentátoři v médiích a političtí analytici zaměřující
se jak na problematiku domácí, tak mezinárodní politiky nebo
úspěšně pokračují v akademické kariéře na FSV UK nebo jiných
českých či zahraničních univerzitách.

