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INSTITUT SOCIOLOGICKÝCH
STUDIÍ FSV UK

SOCIOLOGIE,
VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA
A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE
JAKÉ OBORY MŮŽETE STUDOVAT:
Obor

stupeň

titul

délka

forma

Sociologie a sociální politika

bakalářský

Bc.

3 roky prezenční

Sociologie a sociální
antropologie

bakalářský

Bc.

3 roky prezenční

Politologie a veřejná politika bakalářský

Bc.

3 roky prezenční

Sociologie

magisterský Mgr.* 2 roky prezenční

Veřejná a sociální politika

magisterský Mgr.* 2 roky prezenční

Veřejná a sociální politika

magisterský Mgr.* 2 roky kombinovaná

Public and Social Policy**

magisterský Mgr.* 2 roky prezenční

Sociology in European
Context**

magisterský Mgr.* 2 roky prezenční

Sociologie

doktorský

Ph.D. 4 roky prez., komb.

Veřejná a sociální politika

doktorský

Ph.D. 4 roky prez., komb.

Public and Social Policy**

doktorský

Ph.D. 4 roky prez., komb.

Sociology**

doktorský

Ph.D. 4 roky prez., komb.

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

CO BUDETE STUDOVAT?
Na Institutu sociologických studií (ISS) FSV UK se studenti
učí poznatkům a dovednostem ve třech spřízněných oborech:
sociologii, veřejné a sociální politice a sociální antropologii.
V rámci svého studia se věnují celé řadě témat a otázek, např.
jaká je povaha současné společnosti, jak se vytváří veřejná
politika a veřejná správa v ČR, jaký je vývoj sociální politiky
a občanského (neziskového) sektoru; učí se o významných
postavách světové sociologie a sociologického výzkumu,
sociologické teorii, metodologii empirických výzkumů, výzkumech
postojů a veřejného mínění apod. Získané znalosti si dále
rozšiřují a prohlubují v oblastech jako je sociální antropologie,
politická a ekonomická sociologie, sociologie sociálních identit

a každodennosti. Studenti se též mohou zaměřit na analýzu
a možná řešení různých sociálních a veřejněpolitických problémů,
např. v oblasti sociální politiky, vzdělávání, zdravotnictví, rodinné
politiky, imigrace nebo veřejných zakázek. Nepostradatelnou
součástí studia jsou praktická cvičení a semináře, ve kterých si
studenti osvojují rozmanité techniky sběru, zpracování, analýzy
a interpretace sociologických dat nebo diskutují o teoretických
otázkách studia společnosti.

Sociologie – přijímací řízení 2016

Sociologie a sociální politika
Sociologie a sociální antropologie
Politologie a veřejná politika

Studium na ISS probíhá na třech úrovních akreditovaných
jako autonomní studijní obory: na úrovni bakalářské (tříleté),
navazující magisterské (dvouleté) a doktorské (čtyřleté).

JAKÁ JE ŠANCE NA PŘIJETÍ?
O studium nabízených oborů je tradičně velký zájem. Přijímací
zkouška probíhá formou Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
společnosti Scio, která zajišťuje snadnou dostupnost pro
uchazeče z celé ČR a umožňuje opakované složení zkoušky
v případě nepodařeného pokusu. Pro přijetí do všech
bakalářských oborů je klíčový výsledek v testu Obecných
studijních předpokladů (OSP). Pro přijetí do oboru sociologie
a sociální politika se k výsledku OSP přičte jako nepovinný bonus
výsledek testu anglického jazyka (Scio), resp. doložení jeho
znalosti na úrovni B2. V magisterských oborech jsou uchazeči
přijímáni na základě kombinace písemné zkoušky ze světového
jazyka, znalostního testu nebo eseje a ústního pohovoru
o motivaci uchazeče ke studiu a jeho/jejích znalostech odborné
literatury z oboru veřejné a sociální politiky nebo sociologie
(podle zvoleného oboru).

www.fsv.cuni.cz

Počet přijatých

202
360
298

132
142
107

78

48

Magisterské obory
Sociologie

JAK DLOUHO BUDETE STUDOVAT?

Počet uchazečů

Bakalářské obory

Veřejná a sociální politika, PS

71

34

Veřejná a sociální politika, KS

96

48

Přihlášky k bakalářskému a magisterskému studiu se podávají
do 31. března 2017.
Testy NSZ se konají v těchto termínech: 10. prosince 2016 OSP,
3. února 2017 OSP, 4. března 2017 OSP, Aj, 1. dubna 2017 OSP,
29. dubna 2017 OSP, Aj. Testy NSZ si uchazeči o studium zařizují
individuálně u společnosti SCIO, www.scio.cz/nsz, tel.: 234 705 555,
scio@scio.cz. Termín pro odevzdání přihlášky k doktorskému studiu
je 30. dubna 2017, přijímací pohovory s rozpravou o předloženém
projektu disertační práce proběhnou v červnu 2017.

A CO NAŠI ABSOLVENTI?
Absolventi bakalářských oborů v naprosté většině pokračují
v magisterském studiu sociologie nebo veřejné a sociální
politiky, případně příbuzných oborů podle své volby. Někteří
odcházejí přímo do zaměstnání, nejčastěji do nižších pozic ve
výzkumných agenturách, soukromých podnicích a do státního
sektoru. Absolventi magisterských oborů nacházejí uplatnění na
analytických či manažerských pozicích v agenturách pro výzkum
trhu a veřejného mínění (Ipsos, Stem, NMS, StemMark, Median,
KPMG, …), jako analytici nebo HR pracovníci ve velkých firmách
(Česká spořitelna, O2, IKEA, Nestlé, …), jako konzultanti a lektoři
ve vzdělávacích a konzultačních společnostech (Newton Media,
Smarter, H1, …), jako referenti a vedoucí pracovníci státních
institucí (MŠMT, MPSV, Policie ČR, Česká školní inspekce, Fond
dalšího vzdělávání, …), na vysokých školách a Akademii věd
(UK, MU, VŠE, ZČU, OU, Sociologický ústav, Filosofický ústav, …)
a v občanském sektoru (Agora Central Europe, Zelený kruh,
Otevřená společnost, Amnesty International, …).

