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Jak na FSV UK?

Brožurka, kterou si právě čteš, je u nás novinkou. Než se do ní 
pustíš, chceme tě seznámit se základními informacemi, které  
ti zjednoduší orientaci v našich studijních programech.

Fakulta sociálních věd je druhou nejmladší fakultou  
Univerzity Karlovy a skládá se z pěti součástí – tzv. institutů. 
Studijní programy jsou zde seřazeny právě podle příslušnosti  
k institutům.

Nově se u nás můžeš hlásit na studijní program. Některé 
studijní programy mají své specializace. Svou specializaci si  
pak vybereš při podávání přihlášky nebo až při nástupu do 
studia (tento rozdíl je u oborů vždy uveden).

Hlásit se do programů je možné pouze pomocí elektronické 
přihlášky a to do 28. února 2023 u bakalářských studijních 
programů a do 31. března 2023 u magisterských studijních 
programů.

Maš-li dotazy k přijímacímu řízení, rádi ti je zodpovíme na: 

prijimacky@fsv.cuni.cz

Pokud se chceš zeptat přímo našich studentů, tak se neváhej 
přidat do facebookové skupiny Uchazeči FSV UK. Nebo můžeš 
napsat našim ambasadorům na e-mail: 

ambasadori@fsv.cuni.cz

I letos pro tebe máme zajímavou nabídku. Když si podáš  
a zaplatíš přihlášku do 31. ledna 2023, tak můžeš na vybraný 
SCIO test (OSP, MAT, AJ) v termínu 4. března 2023 v on-line 
formě zdarma.

A pokud chceš nahlédnout pod pokličku studia u nás,  
tak nás sleduj na sociálních sítích:

facebook.com/fsvuk @fsv_unikarlova

https://www.facebook.com/groups/700160994216626
https://www.facebook.com/fsvuk/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/fsv_unikarlova/
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Institut 
ekonomických 

studií

Charakteristika 
 
Student se seznámí s pojmy, teoriemi, 
modelováním a kvantitativní analýzou  
v ekonomii a financích. V rámci studia absolvuje 
čtyřsemestrální matematickou průpravu  
a předměty z hlavních oblastí ekonomické teorie 
(mikroekonomie, makroekonomie, statistiky 
a ekonometrie) pro osvojení schopností 
ekonomického modelování a kvantitativní 
analýzy. Klíčovou specializovanou podoblastí je 
finanční ekonomie, dále se studenti specializují 
na ekonomii evropské integrace a mají prostor 
se profilovat dle svého zájmu v oblastech 
makroekonomie, analýzy dat, finančního 
účetnictví, finančních trhů, ekonomie veřejného 
sektoru, ekonomie zdravotnictví, mezinárodní 
ekonomie, hospodářské politiky, politické 
ekonomie, rozvojové ekonomie či komparativní 
ekonomie. Studijní zaměření a styl výuky jsou 
koncipovány tak, aby absolventi studia získali 
vzdělání, které by bylo srovnatelné se studiem 
teoretické a aplikované ekonomie na předních 
evropských univerzitách.

Uplatnění absolventů 

Studium připravuje kvalifikované absolventy  
s hlubokými matematickými a statistickými 
základy využitelnými pro potřeby soukromé  
i veřejné sféry v oblastech ekonomie a financí. 
Absolventi jsou zejména díky svým analytickým  
a kvantitativním schopnostem velmi žádáni  
v oborech s vysokými požadavky na zpracování  
a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů  
v bankách, investičních společnostech, penzijních 
fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí 
konzultanti, ekonomičtí výzkumníci aj.). Řada 
našich absolventů úspěšně pokračuje ve studiu  
na předních světových univerzitách, jako je  
Oxford, Cambridge, LSE, Columbia, Harvard  
či Princeton. Absolventi nacházejí uplatnění  
v mezinárodních institucích, například ve Světové 
obchodní organizaci, Evropské komisi, Evropské 
centrální bance a Evropské bance pro obnovu  
a rozvoj. Zastávají přední posty ve významných 
konzultačních společnostech, bankách, energetice, 
ve finančním sektoru, IT službách, komunikacích 
(Microsoft, IBM, Telefónica, Vodafone), startupech, 
a veřejném sektoru (Ministerstvo financí ČR, 
Česká národní banka).

Daniel Matoušek — Student

Díky komornímu, mezinárodnímu prostředí a malému počtu studentů nabízí IES kromě 
individuálního přístupu ze strany vyučujících také příležitost navázat blízké vztahy se studenty 
napříč ročníky, kteří vynikají nejen ve studijních dovednostech, ale i sportu a dalších mimoškolních 
aktivitách. Na IESu tak získáte ideální podmínky pro osvojení si v dnešní době vysoce ceněných 
analytických dovedností společně se schopností fungovat v rámci jazykově rozmanitého kolektivu.

Podmínky přijímacího řízení

EKONOMIE
A FINANCE

●   Národní srovnávací zkoušky – OSP váha 0,4

●   Národní srovnávací zkoušky –  Matematika váha 0,6

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

182

397

Bc. 3 roky

3
Prezenční

P
Bez specializace
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Institut 
komunikačních 

studií a žurnalistiky

FSV UK

Charakteristika 
 
Komunikační studia jsou průnikem základních 
společenskovědních disciplín jako sociologie, 
politologie, psychologie nebo kulturologie, ale 
zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, 
filmu, televize a nových médií. Přičemž média ve 
všech svých současných i minulých podobách 
(jako komunikační prostředek nebo nástroj) jsou 
středobodem těchto průsečíků. Analyzovat média 
(ať už vznik obsahů, jejich přenos či jejich percepci 
a vliv) znamená pronikat i do oblasti psychologie, 
veřejné i komerční sféry, politiky, soukromé sféry 
a intimity, proniknout mechanismy mediální logiky 
a působení mediálních, kulturních a kreativních 
průmyslů. Program díky svým třem specializacím 
umožňuje uchazeči/studentovi si vybrat, kterou 
z cest se do světa médií vydá – zda bude chtít se 
angažovaně podílet na objevování světa nástroji 
žurnalistiky, nebo na budování a konstrukce světa 
nástroji marketingu a PR, či na analýze světa 
nástroji mediálních studií.

Podmínky přijímacího řízení:

KOMUNIKAČNÍ 
STUDIA

●   První kolo: Národní srovnávací zkoušky – OSP (váha 0,7) + ANG 
(váha 0,3). Druhé kolo: ústní zkouška skládající se z 1) orientace v oboru 
a motivace ke studiu, rozhovor nad seznamem literatury a dalších děl, 
předchozí zkušenosti a jiné aktivity v oboru (max. 60 bodů). 2) rozprava 
nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, 
společenských věd, společenského a kulturního dění (max. 40 bodů).

Marián Rolník — Student

Když jsem nastupoval na Žurnalistiku, měl jsem strach, že studium bude pouze drcení se 
znalostí. O to víc jsem byl překvapen, když nám na první hodině dali do rukou kamery a vyslali 
na Staromák točit. A pak jsme fotili. A pak nahrávali. A taky hodně psali, HODNĚ psali.  
Po prvním roce tak můj strach zmizel.

Bc. 3 roky

3
Prezenční

P
3 specializace

3
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Uplatnění absolventů 

Po absolvování studia jsou studenti plně kompetentní k zastávání 
samostatné pozice v oblasti marketingové komunikace a public 
relations či k vedení pracovních týmů. Umějí nastavit komunikační 
či marketingové strategie, používat nástroje marketingové 
komunikace a public relations a evaluovat výsledky. Uplatní se např. 
jako tiskoví mluvčí, manažeři komunikace, manažeři public relations, 
marketingoví specialisté, pracovníci v agenturách na výzkum trhu, 
komunikační konzultanti, pracovníci v komunikačních odděleních 
podniků, pracovníci v komunikačních odděleních neziskových, 
kulturních či vládních institucí. 

Uplatnění absolventů 
 
Specializace Žurnalistika se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí 
i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly počátkem 
jedenadvacátého století. V duchu těchto tradic se vymezuje jako 
profesní příprava univerzitního typu kladoucí značný důraz na 
všeobecné vzdělanostní zázemí, a na širší odborné pozadí vlastní 
novinářské profese, jenž spatřuje ve zprostředkování vybraných 
teoretických poznatků z oblasti teorie masové komunikace a s ní 
souvisejících studií. Absolventi specializace Žurnalistika se uplatňují 
především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových 
médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční 
zpravodajové či nezávislí publicisté. 

MARKETINGOVÁ 
KOMUNIKACE 
A PUBLIC RELATIONS

ŽURNALISTIKA

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

82

344

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

78

435

Uplatnění absolventů 

Absolventi specializace Mediální studia naleznou 
profesní uplatnění jako pracovníci v rámci 
tiskových a komunikačních oddělení, mediální 
analytici, případně jako publicisté zabývající 
se oblastí současných médií. Potenciálními 
zaměstnavateli absolventů jsou orgány státní 
správy, veřejnoprávní a soukromá média, mediální 
a reklamní agentury, agentury public relations, 
neziskové organizace. 

MEDIÁLNÍ 
STUDIA

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

85

330
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Institut 
mezinárodních 

studií

FSV UK
IMS

Charakteristika 
 
Cílem double-degree programu Česko-německá 
studia, jehož absolventi získají bakalářský 
diplom na FSV UK a na Universität Regensburg, 
je poskytnout jeho studentům kvalifikované 
kontextuální (obecné) a regionální (odborné) 
znalosti a analyticko-syntetické (speciální) 
dovednosti v rámci uvedené specializace 
(jazykověda, literární věda, vědy o kultuře, 
politika, dějiny, právo a hospodářské dějiny). Díky 
rozdělení kreditů do jednotlivých disciplinárních 
modulů je dosaženo velmi rovnoměrného záběru 
studia skrze jmenované směry společenských 
věd a studenti jsou schopni odborného vhledu 
do nich. Nedílnou součástí studia je praxe, která 
vyžaduje aplikaci nabytých znalostí v odborném 
německojazyčném pracovním prostředí. Studijní 
program předpokládá roční studijní pobyt na 
Universität Regensburg ve druhém či třetím  
roce studia.

Uplatnění absolventů 

Absolventi binacionálního bakalářského 
studijního programu Česko-německá studia/ 
Deutsch-Tschechische Studien (součásti 
programu Internationale territoriale Studien), 
soustřeďujícího se na oblast střední Evropy se 
zaměřením na česko-německé vztahy, jsou svými 
znalostmi a dovednostmi připraveni k práci  
v nejrůznějších sektorech státní administrativy, 
v nevládních i vládních organizacích, stejně tak 
jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni 
německé, české i mezinárodní. V Německu např. 
v magisterských programech Osteuropastudien, 
Ost-West-Studien, Interkulturelle Europa-Studien 
aj. Na české straně především v navazujících 
magisterských programech FSV UK, jmenovitě  
na katedře německých a rakouských studií.

Barbora Kuklíková — Absolventka

Na ČNS jsou podle mě skvělé tři věci: rodinná atmosféra daná malým počtem 
studentů v ročníku, pestrý výběr zajímavých předmětů v německém jazyce 
a především rok studia na Univerzitě Řezno – zkušenost k nezaplacení 
a srdeční záležitost!

Podmínky přijímacího řízení

ČESKO-NĚMECKÁ 
STUDIA

●   Národní srovnávací zkoušky – OSP (váha 0,5) + 
Integrovaný test skládající se z 1) test z německého jazyka 
(max. 30 bodů s váhou 0,14), 2) test z německých a česko-
německých dějin 19. a 20. století (max. 40 bodů s váhou 0,18) 
a 3) test z německých a česko-německých reálií po roce 1990 
(max. 40 bodů s váhou 0,18).

●   Uchazeči mohou být přijati na základě výsledku 
přípravného kurzu pro česko-německá studia.

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

26

41

Bc. 3 roky

3
Prezenční

P
Bez specializace
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Charakteristika 
 
Teritoriální studia jsou interdisciplinárním 
programem se silným zázemím v moderních 
dějinách jako východiska pochopení základních 
souvislostí současného světa. Program pokrývá 
oblast severní polokoule s hlavním zaměřením 
na Severní Ameriku, Evropu a Eurasii a přihlíží 
i k vývoji v jihovýchodní Asii, Latinské Americe, 
pacifické oblasti a Středomoří. Z chronologického 
hlediska sleduje dění od 19. století po současnost 
s důrazem na období po roce 1945.

Uplatnění absolventů 

Absolvent bakalářského programu Teritoriální 
studia disponuje interdisciplinárně založenou 
znalostí dějin a současnosti teritorií severní 
polokoule. Umí získat a klasifikovat data a s jejich 
pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly na  
domácí půdě i v zahraničí – minimálně ve dvou 
světových jazycích. Umí řídit tým zabývající 
se oborovou i příbuznou problematikou, a to 
na různých úrovních odbornosti. Je připraven 
se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím 
magisterském studiu, uplatnit se v domácích, 
zahraničních, vládních i nevládních organizacích 
a institucích, či pracovat v soukromém i veřejném 
sektoru.

Podmínky přijímacího řízení

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

304

459

TERITORIÁLNÍ 
STUDIA PREZENČNÍ

●   Národní srovnávací zkoušky – OSP.

●   Uchazeči mohou být přijati na základě 
výsledku přípravného kurzu pro teritoriální studia 
nebo na základě úspěchu v soutěžích.

Bc. 3 roky

3
Prezenční

P
Bez specializace

Podmínky přijímacího řízení

TERITORIÁLNÍ 
STUDIA DISTANČNÍ

●   Národní srovnávací zkoušky – OSP.

●   Uchazeči mohou být přijati na základě 
výsledku přípravného kurzu pro teritoriální studia 
nebo na základě úspěchu v soutěžích.

Charakteristika 
 
Teritoriální studia jsou interdisciplinárním 
programem se silným zázemím v moderních 
dějinách jako východisku pochopení základních 
souvislostí současného světa. Program pokrývá 
oblast severní polokoule s hlavním zaměřením 
na Severní Ameriku, Evropu a Eurasii a přihlíží 
i k vývoji v jihovýchodní Asii, Latinské Americe, 
pacifické oblasti a Středomoří. Z chronologického 
hlediska sleduje dění od 19. století po současnost 
s důrazem na období po roce 1945. Primárním 
cílem programu je nabídnout uchazečům již 
zaběhnutou podobu dvou specializací zahrnujících 
orientaci jednak na soudobé dějiny, jednak na 
vývoj od konce studené války do současnosti.

Bc. 3 roky

3
Distanční

D
2 specializace

2
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Uplatnění absolventů 

Absolvent distančního studijního programu Teritoriální studia se 
specializací Soudobé dějiny disponuje interdisciplinárně založenou 
znalostí soudobých dějin Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Umí 
získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné 
úkoly na domácí půdě i v zahraničí. Umí řídit tým zabývající se 
oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních 
odbornosti. Nedělitelnou součástí programu jsou zahraniční 
akademické pobyty, pracovní stáže a exkurze doma i v zahraničí.

Uplatnění absolventů 

Absolvent distančního studijního programu Teritoriální studia 
disponuje interdisciplinárně založenou znalostí současnosti Severní 
Ameriky, Evropy a Eurasie. Umí získat a klasifikovat data a s jejich 
pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly na domácí půdě i v zahraničí. 
Absolvent distančního studijního programu Teritoriální studia je 
připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském 
studiu, uplatnit se v domácích, zahraničních, vládních i nevládních 
organizacích a institucích, či pracovat v soukromém i veřejném 
sektoru. Nedělitelnou součástí programu jsou zahraniční akademické 
pobyty, pracovní stáže a exkurze doma i v zahraničí.

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

24

29

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

68

94

SOUDOBÉ 
DĚJINY

TERITORIÁLNÍ 
STUDIA
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Institut 
politologických 

studií

IPS
FSV UK

Charakteristika 
 
Studium bakalářského cyklu programu Politologie 
a mezinárodní vztahy je určeno absolventům 
středoškolského studia, respektive případným 
absolventům vysokoškolského studia jiného typu, 
kteří chtějí své vzdělání rozšířit o problematiku 
politologie a mezinárodních vztahů. Studium 
poskytuje studentům základní znalosti týkající 
se jednak geneze oboru (s důrazem na vývoj 
politické vědy ve 20. století), jednak problematiky 
komparace politických systémů (přednostně 
demokratických politických systémů včetně 
důrazu na genezi československého a českého 
politického systému a hlavní trendy vývoje 
postkomunistických zemí), teorii demokracie 
a problematiku politického myšlení novověku, 
vývoj mezinárodních vztahů včetně analýzy 
hlavních aspektů vývoje Evropské unie a základy 
bezpečnostních studií.

Uplatnění absolventů 

Absolventi programu jsou připraveni působit  
v oblasti státní správy, diplomacie, v politických 
stranách a veřejných organizacích, stejně jako 
v privátním sektoru. Především však mohou 
pokračovat ve studiu v některém z magisterských 
cyklů na FSV UK – zejména politologie, 
mezinárodních vztahů nebo bezpečnostních studií 
– nebo na zahraničních vysokých školách.

Tomáš Kouba — Student

Obor politologie a mezinárodní vztahy má mnoho výhod, hlavní jsou ale dvě – možnosti a lidi. 
Ta první nabízí skvělé zahraniční kapacity v průběhu studia a bezkonkurenční nabídku výjezdu 
do ciziny v rámci erasmu. Kdo chce, tak na 99 % jede! Ta druhá pak každoročně skvělý spolužáky, 
pedagogy a zároveň i studentskou samosprávu, do které se může každý zapojit.

Podmínky přijímacího řízení

POLITOLOGIE 
A MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY ●   Národní srovnávací zkoušky – OSP.

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

256

998

Bc. 3 roky

3
Prezenční

P
Bez specializace
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Charakteristika 
 
Studium bakalářského programu Politologie 
a veřejná politika je určeno absolventům 
středoškolského studia, respektive 
absolventům vysokoškolského studia jiného 
společenskovědního oboru, kteří se zajímají  
o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím 
politickém kontextu. Studijní program nabízí 
komplexní pohled na politický proces a tvorbu 
veřejné politiky a zároveň své studenty 
připravuje, aby se staly odborníky v konkrétních 
veřejných politikách. Z tohoto důvodu studium 
obsahuje předměty jak z oblasti politologie, 
tak předměty zaměřené na jednotlivé věcné 
oblasti (zdravotnictví, školství, sociální věci, 
kriminalitu atd.). Kromě toho je velká pozornost 
věnována rozvoji metodologických a metodických 
kompetencí, nezbytných pro analýzu politiky  
a veřejných politik.

Uplatnění absolventů 

Absolventi programu najdou uplatnění  
v oblasti státní správy, ve veřejných institucích 
či neziskových organizacích, ale i v komerční 
sféře. Studium připravuje studenty na to, aby se 
stali odborníky (experty) v konkrétních věcných 
veřejných politikách (např. vzdělávací, zdravotní, 
sociální atd.). Absolventi oboru najdou uplatnění 
nejen v oblasti veřejné správy či neziskových 
organizacích, ale i v komerční sféře, a to  
v pozicích jako jsou výzkumník, politický analytik, 
expert/analytik, poradce, programový ředitel, 
projektový manažer, odborný referent, nižší  
a střední manažer komerčních firem nebo politický 
aktivista. Absolventi mohou také pokračovat ve 
studiu v některém z magisterských programů 
přednášených na FSV UK (zejména Politologie 
nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné 
vysoké škole v České republice či v zahraničí.

Eliška Halaštová — Studentka

Při studiu Politologie a veřejné politiky se především učíte hledat konkrétní politická řešení různých společenských problémů. 
Během studia si můžete vybrat oblast politiky, která vás zajímá, a soustředit se tak například na školství, politiku životního 
prostředí nebo třeba sociální oblast. Flexibilní studium vám navíc umožní realizovat se i mimo přednášky a semináře. Kromě brigády 
se stihnete zapojit do studentských spolků na fakultě nebo absolvovat různé stáže a začít hledat práci v oboru. Já a moji spolužáci 
nacházíme uplatnění například v neziskovém sektoru, ve státní správě, ale i v soukromém sektoru nebo v médiích.

POLITOLOGIE 
A VEŘEJNÁ 
POLITIKA

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

192

339

Podmínky přijímacího řízení
●   Národní srovnávací zkoušky – OSP.

Bc. 3 roky

3
Prezenční

P
Bez specializace
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Institut 
sociologických 

studií

ISS
FSV UK

Charakteristika 
 
Bakalářský program sociologie a sociální politika 
je výsledkem spolupráce Katedry sociologie  
a Katedry veřejné a sociální politiky. Schopnost 
spolupráce a týmová práce jsou přesně tím, co 
tento program i jeho absolventy a absolventky 
charakterizuje. Umějí nejen přemýšlet, 
identifikovat problém, pochopit jeho podstatu  
a nabídnout jeho řešení, ale získají i předpoklady 
k tomu řešení správně komunikovat. Díky tomu 
se ve společnosti, která dnes na komunikaci 
bezesporu stojí, budou schopni výborně uplatnit – 
nejen v organizacích, které se zaměřují na sociální 
výzkum, ale obecně ve firemní sféře, veřejných 
úřadech a institucích a v neziskových organizacích. 
Program kombinuje studium sociologické analýzy, 
sociální politiky a metodologie sociologického 
výzkumu.

Uplatnění absolventů 

Absolventi jsou schopni kvalifikovaně 
spolupracovat při organizaci 
výzkumů společenského, politického, 
hospodářského a kulturního života 
společnosti, výzkumu trhu a veřejného 
mínění, v neziskovém sektoru, umí na 
základní úrovni koncipovat sociální 
politiku ve státní správě i na místní  
a podnikové úrovni, působit v oblasti 
poradenství apod. Absolventi mohou 
zároveň pokračovat v některém  
z magisterských programů na  
Fakultě sociálních věd UK i jinde.  
Ti absolventi, kteří nebudou chtít 
pokračovat v magisterském studiu, 
jsou - vzhledem k nabyté schopnosti 
samostatného a kritického myšlení 
v souvislostech a dovednosti jasně 
formulovat a analyzovat problém - 
výkonnou a flexibilní pracovní silou  
pro celou škálu pracovních pozic.

Lucie Lemonová — Studentka

Díky studiu na FSV UK jsem strávila nezapomenutelný semestr v Dublinu v Irsku, 
a také jsem se podílela na mnoha studentských aktivitách. Je tu skvělá komunita, 
hlavně zásluhou studentských spolků, které nám organizují tak super akce!  
Mám díky nim pocit, že na studium nejsem sama.

SOCIOLOGIE 
A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

153

307

Podmínky přijímacího řízení
●   Národní srovnávací zkoušky – OSP.

Bc. 3 roky

3
Prezenční

P
Bez specializace
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Charakteristika 
 
Studijní program Sociologie, který má specializace 
Sociální antropologie a Studia současných 
společností, poskytuje přehled základních teorií, 
konceptů a pojmů klasické a současné sociologie. 
Studijní program vede ke zvládnutí metodologie 
sociologických výzkumů (kvantitativní  
i kvalitativní), výzkumných technik i metod 
zpracování a analýzy dat, na pozadí specifických 
znalostí statistiky a logiky. Vybavuje studenty 
poznáním sociální praxe zkoumání společenských 
problémů, schopností kritické četby odborné 
literatury, diskuse poznatků a jejich písemné 
prezentace tak, aby se dokázali orientovat  
v síti sociálních vztahů, kterou sebou výzkumná 
situace přináší, a uměli se v ní chovat jako experti 
či analytici svého druhu a zároveň i plnohodnotní 
občané. Studijní program systematicky podporuje 
schopnosti studentů kriticky posoudit význam 
společenských jevů, procesů a událostí v širších 
souvislostech, odkrývat a analyzovat síť vztahů 
a chování celých skupin obyvatel, organizací a 
společenských institucí.

SOCIOLOGIE
Podmínky přijímacího řízení
●   Národní srovnávací zkoušky – OSP.

Petr Marschall — Student

Univerzitu dělají lidé a to v mém případě hraje obrovskou roli. Proto jsem velice rád, že jsem si 
vybral právě FSV UK, která se pro mě stala druhou rodinou. Mohu se zde účastnit spolkových  
a fakultních akcí, pomáhat je organizovat a dokonce jeden spolek i vést. Jsou to skvělé zážitky, 
ale také nenahraditelné zkušenosti.

Bc. 3 roky

3
Prezenční

P
2 specializace

2
Uplatnění absolventů 

Absolvent specializace Studia současných společností se orientuje 
v současné sociologické a sociálně-vědní akademické tvorbě 
a dokáže tak porozumět globálním, komplexním, stále rychleji 
se transformujícím a silně diversifikovaným pozdně moderním 
společnostem. Je připraven rozumět procesům, skrze něž dochází 
k reprodukci existujících a vynořování nových forem sociálních 
nerovností. Díky obeznámenosti s pestrou škálou kvalitativních  
a kvantitativních metodologických přístupů ke studiu sociální reality  
a díky solidnímu teoretickému vybavení dokáže analyzovat sociální 
jevy v kontextu významné společenské role médií, digitálních 
technologií a s přihlédnutím k politizaci sociálních sfér, jejichž  
povaha přesahuje tradiční pojetí politiky.

Uplatnění absolventů 

Absolvent specializace sociální antropologie zná hlubší příčiny  
a širší souvislosti současných sociálních a kulturních procesů  
v moderních společnostech, je schopen popsat etnickou, 
náboženskou a sociální diverzitu proměňující se Evropy a diskutovat  
ji ve vztahu k modernizačním a globalizačním procesům.  
Je metodologicky připraven rozumět perspektivě účastníků jeho 
výzkumu, tyto znalosti dokáže aplikovat při interpretaci empirických 
dat, má přehled o nejvýznamnějších teoriích sociální antropologie  
a dokáže s jejich využitím přiměřeně interpretovat sociální dění.

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

108

242

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

73

169

STUDIA 
SOUČASNÝCH 
SPOLEČNOSTÍ

SOCIÁLNÍ 
ANTROPOLOGIE
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Studium 
v angličtině

Characteristic 
 
Modelled on the Oxford PPE, the Prague BAin PPE is an English 
language undergraduate study program. It allows students to 
explore foundations of domestic and international politics and 
economics in a manner that is underpinned by philosophical 
rigour and includes courses aimed at fostering critical thinking 
about social developments in the world and sensitivity to ethical 
challenges in political decision-making in the environment marked 
by cultural diversity, economic inequality and conflicts of the 
objectives of the agents. Since all compulsory courses have to be 
taken during the first three semesters of the program, from fourth 
semester onwards students can choose one of three available 
study tracks: Politics & Philosophy, Economics & Politics or 
Philosophy & Economics. After completing the third semester  
of their studies, students may also apply for admission into  
a double degree programme run in cooperation with the University 
of Bayreuth.

After graduation 

Due to its interdisciplinary 
character, BA in Politics, 
Philosophy and Economics (PPE) 
equips students with diverse tools 
of analysis of social phenomena, 
and develops exceptional problem 
solving abilities useful to future 
politicians, diplomats, public 
servants, researchers and policy 
analysts, journalists, NGO activists, 
but also financiers, industrialists 
or economic consultants, and 
to a range of other careers and 
activities which require drawing 
connections among political, 
economic, and cultural factors that 
shape the complex social realities 
of our increasingly globalised and 
diverse world. In addition, it is 
expected that a substantial part 
of graduates will continue in their 
studies at various (mainly Political 
Science, International Relations, 
Philosophy or Economics) Master 
level programs.

Admissions

POLITICS, 
PHILOSOPHY 
AND ECONOMICS ●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 

required documents – CV, the applicant’s previous study 
results, document showing the level of English proficiency 
and a motivation letter.

Bc. (Bsc.) 3 years

3
Full-time

P
Without 

specialization
Paid

Malaika — Student

Am exhilarated to have chosen Charles University in Prague as the corridor to my future. The city is 
beautiful with a history of its own, the college academia is extremely accommodating and people 
of Prague are exceptionally friendly. Definitely a step in the right direction!
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Characteristic 
 
As the program exposes students to topics in mathematical 
economics, mathematical statistics and finance, applicants 
are required to have an excellent background in high school 
mathematics. Prior knowledge of economics or finance is an 
advantage but it is not required. In addition, applicants should 
have a good command of English corresponding at least to 
B2 level under the CEFR system and they should be capable 
of reading textbooks of economics and mathematics without 
difficulties. Mandatory courses introduce the students to 
microeconomics, macroeconomics and provide students 
with nontrivial tools of mathematical analysis and statistics. 
Mandatory courses are intended to give a broad overview  
of major topics in economics and finance, and to provide  
a solid background for further studies of specialized elective 
courses. Elective courses cover a wide range of specific areas in 
economics and finance, which allows the students to specialize 
in the field of their interest. The topics include finance and
banking (e.g. introductory banking, financial accounting, 
international finance, public finance), economic policy (e.g. 
economic policy, global financial crisis), strategic management, 
international trade and European economic integration. We also 
offer courses in complementary areas (e.g. history of economic 
thought, game theory and political economy, introduction to 
sociology).

After graduation 

Bachelors graduates are qualified 
to undertake intermediate-level 
quantitative analysis and modeling 
in economics and finance.  
The program is designed to be 
equivalent to the undergraduate 
programs in Economics and 
Finance in the top universities in 
the EU, including a significant part 
of mathematics and statistics. 
Bachelors graduates are familiar 
with the essential economics 
knowledge and quantitative skills, 
as well as detailed knowledge 
about particular fields such 
as financial markets, banking, 
international trade and finance, 
public economics and economic 
policy-making. The level of 
instruction and requirements in 
the core courses facilitate easy 
transfers of the graduates into top 
Masters programs in Economics 
and Finance in the EU.

Admissions

ECONOMICS
AND FINANCE

●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 
required documents – CV, motivations letter, the applicant‘s 
previous study results, document showing the level of 
English proficiency and document showing level achieved 
in mathematics.

Maya Gomaa — Student

Studying at The Faculty of Social Sciences at Charles University was a very unexpected decision 
for me, but everyday it proves to have been a correct one. I’ve met so many interested people 
and learned from great professors, and I’m really looking forward to more of my years here!

Characteristic 
 
The program is based on an interdisciplinary 
approach to develop students‘ analytical skills 
in the field of social sciences. While individual 
courses are grounded in disciplines (sociology, 
public policy, media studies, political science, social 
anthropology, economics, environmentalism), the 
main direction of instruction is to explore current 
issues that are transdisciplinary in nature, such as 
coping with complexity, governance, mediatization 
of social relationships or the interaction between 
society, technology and the natural environment.  
The second pillar of the program is the 
methodology of social research (about 30% 
of credits), which is considered a prerequisite 
for developing analytical skills and for finding 
effective solutions to complex issues. In the 
methodology training, both analytical and 
interpretative approaches are taught.  
In comparison with similar programs, higher 
attention will be paid to the preparation of  
the bachelor thesis. The emphasis on the bachelor 
thesis will contribute not only to the development 
of students’ soft skills (linguistic, presentation, 
expressive) but will also serve as a preparation 
for project-oriented research that dominates 
the current organisation of expert knowledge 
production. The composition of elective courses 
corresponds to the large and assorted portfolio 
of courses offered by the Faculty of Social 
Sciences and allows individual students to profile 
themselves, also with a view to follow-up studies.

After graduation 

Graduates have an overview of the main issues  
of contemporary societies addressed by the social 
sciences and know selected analytical approaches 
used in social research. They are competent in the 
use of basic methods of social research, including 
its ethical reflection. They can independently 
perform specific analyses of particular social 
problems from an interdisciplinary perspective. 
Graduates are prepared to practice many 
practical professions in basic or applied research, 
media and communications, public relations, 
government, non-profit, or private companies. 
Graduates are also adequately prepared for 
further pursuit of studies in Social Sciences 
whether it be in the Czech Republic or abroad.

Admissions

SOCIAL 
SCIENCES

●   First round: Candidates are evaluated on the basis  
of the submitted required documents – the applicant‘s
previous study results. CV and motivation letter.

Second round: Essay on assigned topic related  
to actual social issues.

Bc. (Bsc.) 3 years

3
Full-time

P
Without 

specialization
PaidBc. (Bsc.) 3 years

3
Full-time

P
Without 

specialization
Paid
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Characteristic 
 
History and Area Studies programme focuses on 
modern history, culture and politics with respect 
to the Czech Republic in Central European and 
global context. It combines the education in 
history and area studies with an active training of 
the Czech language. English language helps to get 
knowledge (in lectures) while Czech language is 
designed first as a language which is taught, and 
secondly as a language employed in the seminar 
debate on topics taught in English (from  
the second year of studies).

After graduation 

After completion of HAS, the graduates will be 
endowed by a solid knowledge of contemporary 
Central European history and culture as well as 
by the Czech language at a B2 level. They will be 
able to analyse individual topics arising within 
the Central European region in terms of modern 
history, political science, international relations, 
and culture. The HAS graduates will be able to 
understand current issues in their historical, 
societal, political, and cultural context. Mastering 
Czech language, they will be capable of reflecting 
local debate and local perspectives on global 
level. They will be able to employ the language as 
well as the acquired knowledge in an everyday 
use and to develop and cultivate them in the 
continuing study in the field of humanities and 
social sciences or in the professional field of the 
state administration, cultural institutions, NGOs 
or media.

Admissions

HISTORY AND 
AREA STUDIES

●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 
required documents – CV, the applicant’s previous study 
results, document showing the level of English proficiency 
and a motivation letter.

Bc. (Bsc.) 3 years

3
Full-time

P
Without 

specialization
Paid
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MAGISTERSKÉ 
STUDIJNÍ 
PROGRAMY



3938

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ 
PROGRAMY

OBSAH INSTITUT
EKONOMICKÝCH STUDIÍ

INSTITUT KOMUNIKAČNÍCH 
STUDIÍ A ŽURNALISTIKY

INSTITUT POLITOLOGICKÝCH
STUDIÍ

INSTITUT SOCIOLOGICKÝCH 
STUDIÍ

STUDIUM
V ANGLIČTINĚ

INSTITUT MEZINÁRODNÍCH
STUDIÍ

Ekonomie a finance

Mediální studia – prezenční
Mediální studia – distanční
Strategická komunikace
Žurnalistika

Bezpečnostní studia
Mezinárodní vztahy
Politologie

Sociologie
Veřejná a sociální politika

European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master
Media and Area Studies
Society, Communication and Media
Public and Social Policy
Sociology of Contemporary Societies
Geopolitical Studies
International Economics and Political Studies
International Relations
International Security Studies
Corporate Strategy and Finance in Europe
Finance and Data Analytics
Economics and Finance
Balkan, Eurasian and Central European Studies
International Masters in Economy, State and Society
Area Studies

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia 

Německá a středoevropská studia
Teritoriální studia

41

43
44 
45 
46

57
58
59

61
62

65
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79

49
50
50 
51
52
53
53
54
55 
55

40
42

56

60

64

48

Evropská studia
Severoamerická studia
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia
Německá a rakouská studia
Západoevropská studia

Balkánská a středoevropská studia
Ruská a eurasijská studia
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Institut 
ekonomických 

studií

Charakteristika 
 
Cílem magisterského programu Ekonomie  
a finance je připravit odborníky v oblasti ekonomie 
a financí, kteří jsou obeznámeni se současným 
stavem ekonomické a finanční teorie a zároveň 
jsou schopni provádět aplikovanou ekonomickou 
analýzu v oblasti své užší specializace. Studium 
je určeno absolventům bakalářského studia, 
resp. jeho ekvivalentu, případně i absolventům 
vysokoškolského studia tohoto či blízkého 
oboru, kteří mají zájem o prohloubení znalostí 
v oboru ekonomie a financí. Program obsahuje 
povinné předměty: pokročilá mikroekonomie, 
makroekonomie a ekonometrie. Dále program 
nabízí volbu jedné ze čtyř specializací. Každá 
ze specializací obsahuje daný počet povinně-
specializačních předmětů klíčových pro danou 
specializaci. Studenti tak mají možnost věnovat 
se v detailu a uceleně celé řadě oblastí, např. 
monetární ekonomii a finančním trhům, 
makroekonomickému modelování, finanční 
ekonometrii, oceňování aktiv, bankovnictví, 
podnikové ekonomii a financím, datové 
analýze podniků a sektorů, veřejným financím, 
hospodářské politice, ekonomii zdravotnictví, 
ekonomii trhu práce či rozvojové ekonomii.

Uplatnění absolventů 

Zejména díky svým analytickým a kvantitativním 
schopnostem absolventi magisterského 
programu nalézají uplatnění v oborech s vysokými 
požadavky na zpracování a analýzu dat  
(např. analytici kapitálových trhů a podnikových 
procesů v bankách, finanční a datoví analytici 
investičních společnostech, penzijních fondech  
a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, 
ekonomičtí výzkumníci a ekonomové  
v mezinárodních organizacích, centrálních  
bankách a institucích české státní správy).  
Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány 
tak, aby bylo srovnatelné s magisterským studiem 
teoretické a aplikované ekonomie a financí na 
předních evropských i světových univerzitách. 
Relevanci odborných znalostí pro praxi zajišťuje 
fakt, že celá řada vyučujících má aktuální profesní 
zkušenosti z finančního a podnikového sektoru, 
centrálního bankovnictví, konzultantského 
sektoru, včetně zkušeností z pohledu  
obchodního práva a finanční regulace.

Specializace vybíraná u zápisu do studia 

●   Centrální bankovnictví a finanční regulace
●   Finanční trhy a datová analýza
●   Bankovnictví a podnikové finance
●   Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví

Martin Macháček — Student

Spousta lidí se po bakaláři na IESu rozhodne vycestovat na magistra ven do světa. Magistr 
na IESu je ale naprosto skvělý, takže se tito cestovatelé o hodně připravují. Studium je více 
prakticky zaměřené, než je tomu na bakaláři a znalosti, které tu získáváme, jsou snadno 
uplatnitelné při hledání práce. Zároveň magistr neztrácí iesácké kouzlo a stále nabízí  
rodinnou atmosféru a parádní kolektiv.

Podmínky přijímacího řízení

EKONOMIE 
A FINANCE

●   Integrovaný test z angličtiny (30 bodů), matematiky (30 
bodů), mikroekonomie (20 bodů) a makroekonomie (20 bodů).

Mgr. 2 roky

2
Prezenční

P
Bez specializace

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

85

115
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Institut 
komunikačních 

studií a žurnalistiky

FSV UK

Charakteristika 
 
Obor je určen absolventům bakalářského studia 
(především humanitně nebo sociálněvědně 
orientovaného, ale i žurnalistického), kteří chtějí 
propojit již absolvovaný obor se systematičtějším 
proniknutím do mediální problematiky. V průběhu 
studia získávají studenti ucelený vhled do teorie 
sociální a mediální komunikace a do problematiky 
mediálních studií, získávají znalosti o postavení, 
fungování a roli masových médií ve společnosti, 
o vazbách mezi médii a o vzájemných vztazích 
mezi médii a politickým systémem i dalšími 
specifickými společenskými institucemi a jevy. 
Studenti si osvojují postupy analýz mediální 
komunikace, interakce s recipienty a role 
masových médií při utváření veřejného mínění. 
Nedílnou součástí kompetence absolventa je 
schopnost odborného uvažování o roli médií  
v současné společnosti, zvládnutí techniky  
a organizace výzkumného projektu a základy 
mediální kritiky.

Uplatnění absolventů 

Absolventi se mohou uplatnit jako pracovníci  
v různých typech médií, v managementu médií,  
v agenturách zabývajících se analýzou masových 
médií, marketingem a reklamou, v tiskových 
a komunikačních odděleních státních institucí 
i v neziskových organizacích.  Absolventi umí 
využívat složitější metody pro empirické, kritické 
a historické zkoumání médií a vyvíjet vlastní 
metodologické postupy pro řešení zadaných 
problémů, aplikovat znalosti z oblasti mediálních 
systémů na analýzu chování současných médií  
a na základě zadání samostatně i v týmu 
zpracovat ucelenější analytický úkol týkající se 
médií. Studium prohlubuje odbornou přípravu 
zejména pro profese mediálního analytika, 
mediálního konzultanta, tvůrce komunikačních 
strategií.

Podmínky přijímacího řízení

MEDIÁLNÍ
STUDIA 

●   Test ověřující všeobecný kulturní a politický přehled, 
znalost dějin 19., 20. a 21. století, základní orientaci v 
sociálněvědní a mediální problematice – max. 100 bodů.

PREZENČNÍ

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

166

291

Mgr. 2 roky

2
Prezenční

P
Bez specializace
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Charakteristika 
 
Navazující magisterský studijní program  
v distanční formě je zaměřen na osvojení  
a prohloubení poznatků o vývoji mediálních 
systémů, roli médií ve společnosti a současné 
proměně tradičních i nových médií a důsledcích 
těchto proměn pro život jednotlivce a společnosti. 
Obor je určen absolventům bakalářského studia 
(především humanitně nebo sociálněvědně 
orientovaného, ale i žurnalistického), kteří chtějí 
propojit již absolvovaný obor se systematičtějším 
proniknutím do mediální problematiky a osvojit 
si základní vědecké rámce, o něž se opírá 
současné sociálněvědní myšlení o vztahu médií 
a společnosti. Nedílnou součástí kompetence 
absolventa je schopnost odborného uvažování 
o roli médií v současné společnosti a zvládnutí 
techniky a organizace výzkumného projektu.

Uplatnění absolventů 

Absolventi se mohou uplatnit jako pracovníci  
v různých typech médií, v managementu médií,  
v agenturách zabývajících se analýzou masových 
médií, marketingem a reklamou, v tiskových 
a komunikačních odděleních státních institucí 
i v neziskových organizacích.  Absolventi umí 
využívat složitější metody pro empirické, kritické 
a historické zkoumání médií a vyvíjet vlastní 
metodologické postupy pro řešení zadaných 
problémů, aplikovat znalosti z oblasti mediálních 
systémů na analýzu chování současných médií  
a na základě zadání samostatně i v týmu 
zpracovat ucelenější analytický úkol týkající se 
médií. Studium prohlubuje odbornou přípravu 
zejména pro profese mediálního analytika, 
mediálního konzultanta, tvůrce komunikačních 
strategií.

Podmínky přijímacího řízení

MEDIÁLNÍ
STUDIA 

●   Test ověřující všeobecný kulturní a politický přehled, 
znalost dějin 19., 20. a 21. století, základní orientaci v 
sociálněvědní a mediální problematice – max. 100 bodů.

DISTANČNÍ

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

122

183

Mgr. 2 roky

2
Distanční

D
Bez specializace

Míša Kuníková — Studentka

Distanční forma mi umožňuje pracovat a zároveň studovat mediální studia. 
Každý přednáškový den je naplánován dopředu a já tak vše můžu přizpůsobit 
svojí práci. Studium nespočívá jen v samostudiu, ale stojí i na interaktivních 
přednáškách, což mi vyhovuje a hlavně baví!

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

59

120

Charakteristika 
 
Strategická komunikace pomáhá komerčním 
i nekomerčním institucím dosahovat svých 
cílů skrze komunikaci a ovlivňování cílových 
skupin. Ve strategické komunikaci se uplatňují 
poznatky z dalších souvisejících vědních disciplín, 
zejména sociálních a humanitních věd, např. 
sociologie, psychologie a sociální psychologie, 
ekonomie, filosofie, kulturní antropologie 
apod. Strategická komunikace zároveň odráží 
aktuální vývoj digitální komunikace a technologie 
nových médií, které proměňují celou oblast 
sociální a mediální komunikace. Studenti jsou 
motivováni k tomu, aby tyto poznatky aplikovali 
do konkrétních oblastí, jichž se komunikace 
týká. Zároveň načerpají znalosti z persvazivní 
komunikace a přesvědčování, řízení důvěry 
(trust managementu), segmentace stakeholderů 
a cílových skupin a metodiku a management 
strategického řízení. Důležitou a nedílnou součástí 
strategické komunikace je důraz na etiku, etické 
rozhodování a sociální odpovědnost ve všech 
oblastech komunikace. 

Uplatnění absolventů 

Absolventi oboru budou připraveni na vlastní 
vědeckou dráhu na doktorském stupni, zejména 
Mediální a komunikační studia, nebo na praxi  
ve vedoucích pozicích komunikačních odborníků  
a samostatných manažerů v oblasti strategické 
komunikace, marketingové komunikace či public 
relations. Studenti jsou připravování na profesní 
dráhu ve vyšších manažerských pozicích, 
samostatnou práci a řízení týmů, ať již ve firmách, 
státních či neziskových organizacích. Typicky se 
jedná o pozice: manažer v oblasti komunikace, 
vedoucí komunikačního či tiskového odboru, 
odborník na digitální komunikaci a sociální média, 
odborník na veřejnou diplomacii a propagaci státu, 
vedoucí pracovník v oblasti politické či vládní 
komunikace, profesionál v oblasti public affairs 
a zastupování zájmů, manažer komunikace se 
zaměřením na mezinárodní vztahy či obchod apod.

Podmínky přijímacího řízení

STRATEGICKÁ 
KOMUNIKACE

●   První kolo: posouzení zaslaného motivačního dopisu.

Druhé kolo: ústní rozprava nad přečtenou literaturou  
před komisí.

Mgr. 2 roky

2
Prezenční

P
Bez specializace
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Charakteristika 
 
Magisterský studijní obor Žurnalistika je zaměřen 
na osvojení základních žurnalistických dovedností 
a studium širších souvislostí práce v médiích, 
včetně historického vývoje médií a mediálních 
systémů, základů mediální komunikace, 
teoretických konceptů studia žurnalistiky  
a etických problémů tohoto oboru. Koncepce 
oboru vychází z toho, že studenti jsou již oborově 
vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, 
zveřejňování a analýzy mediovaných sdělení, 
zvláště žurnalistické povahy. Studenti jsou vedeni 
ke kritickému hodnocení žurnalistické produkce. 
Výrazným specifikem výuky žurnalistiky na FSV 
UK jsou široké možnosti praktické výuky formou 
tvůrčích dílen, fakulta disponuje v republice 
unikátní Rozhlasovou a televizní laboratoří, 
fotokomorami i laboratoří pro zpracování 
grafických materiálů a předtiskovou přípravu.

Uplatnění absolventů 

Absolventi mohou najít uplatnění v redakcích 
odborných i všeobecných periodik, audiovizuálních 
médií či ve sféře práce s veřejností obecně. 
Absolventi působí jako redaktoři a redaktorky  
v tisku (periodický tisk i nakladatelství), televizi, 
rozhlase, nových médiích a ve zpravodajských 
agenturách. Uplatnění je široké, takže lze 
absolventy nalézt v různých oblastech života 
společnosti – v politice, kultuře, sociální práci.

Specializace vybíraná u zápisu do studia 

●   Sportovní žurnalistika
●   Digitální žurnalistika
●   Vizuální žurnalistika
●   Kulturní žurnalistika
●   Politická žurnalistika
●   Mediální tvorba

Tereza Počtová — Studentka

Na magisterskou žurnalistiku jsem přešla z jiného oboru a nikdy jsem nelitovala. Studium mi 
vnáší do života obrovský rozhled, nabízené předměty mě baví, rozhodně to není jen “psaní”, jak 
si dost lidí myslí. Vážím si především našich vyučujících, kteří jsou profesionály a často zároveň 
známými novinářskými osobnostmi s rozsáhlými zkušenostmi.

Podmínky přijímacího řízení

●   Test z volitelného cizího jazyka (max. 30 bodů) + test 
ověřující všeobecný kulturní a politický přehled, znalost dějin 
19., 20. a 21. století a znalost spisovné normy českého jazyka 
(max. 70 bodů).

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

102

193

Mgr. 2 roky

2
Prezenční

P
Bez specializaceŽURNALISTIKA
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FSV UK
IMS

Institut 
mezinárodních 

studií

Charakteristika 
 
Cílem studijního programu Balkánská, eurasijská  
a středoevropská studia je rozvoj výuky  
a návazného výzkumu oblastí Balkánu, Střední 
a Východní Evropy, Ruska a Eurasie. Program 
vychází z konceptu area studies (teritoriálních 
studií) jako svou povahou multidisciplinárního 
oboru soustřeďujícího se na problematiku 
vnitřních trendů a charakteristik uvedených 
teritorií od 19. století do současnosti. Studijní 
program se zaměřuje na dějiny a dějinné 
interpretační koncepty, politické systémy  
a společenské a kulturní dějiny, které se jako 
průřezová témata promítají do jednotlivých 
specializací. Student je seznamován s nejnovějším 
stavem výzkumu v mezinárodním srovnání, dále 
je kladen důraz na zvládnutí metodologických 
nástrojů společenských věd a teritoriální  
profilace studenta. 

Uplatnění absolventů 

Absolvent studijního programu disponuje 
mezinárodně srovnatelnou teritoriální průpravou. 
Rozumí dějinám a politickým souvislostem 
studovaného teritoria. Umí vypracovat odborně  
i formálně kvalitní texty a vyjádřit se kvalifikovaně 
k odborné problematice vývoje států a společností 
studovaných regionů. Díky tomu je žádaným 
uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem 
ve státní správě, diplomacii, nevládních 
organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu 
a vývoji, soukromé sféře i médiích. Absolventi  
umí vyhodnotit a interpretovat data související  
s historií a současností zemí dle specializace, 
a to se zaměřením na vnitropolitická témata, 
ekonomiku, sociálně-kulturní problematiku, 
transformační trendy a vnější kontext jejich 
vývoje, tato témata kvalifikovaně diskutovat  
a aplikovat v akademické i neakademické praxi.

Podmínky přijímacího řízení

BALKÁNSKÁ, 
EUROASIJSKÁ 
A STŘEDOEVROPSKÁ
STUDIA

●   Odborně zaměřený test v ČJ (max. 40 bodů) + esej  
na zadané téma v AJ (max. 60 bodů).

2 roky

2
Distanční

D
Mgr. 2 specializace

2
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Uplatnění absolventů 
 
Absolventi specializace Balkánská, euroasijská a středoevropská 
studia umějí dle zaměření buď na země střední, východní  
a jihovýchodní Evropy nebo na postsovětský prostor shromáždit, 
vyhodnotit a interpretovat data související s historií a současností 
zemí těchto areálů, a to se zaměřením na vnitropolitická témata, 
ekonomiku, sociálně-kulturní problematiku, transformační trendy  
a vnější kontext jejich vývoje, tato témata kvalifikovaně diskutovat 
a aplikovat v akademické i neakademické praxi.

Uplatnění absolventů 
 
Absolvent specializace Ruská a eurasijská studia zná historické, 
politické, společenské a ekonomické souvislosti Ruska  
a postsovětského prostoru. Absolvent specializace Balkánská  
a středoevropská studia zná historické, politické, společenské  
a ekonomické souvislosti zemí Balkánu a střední Evropy.

BALKÁNSKÁ
A STŘEDOEVROPSKÁ 
STUDIA

RUSKÁ A EURASIJSKÁ 
STUDIA

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

10

19

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

14

24

Charakteristika 
 
Cílem programu je poskytnout studentům 
kvalifikované znalosti a analyticko-syntetické 
dovednosti v oblasti zaměření na Německo 
a střední Evropu v oboru mezinárodních 
teritoriálních studií, a to v průsečíku moderních 
dějin, politologie, mezinárodních vztahů a socio-
kulturního vývoje. Východiskem pro získání 
širokých odborných znalostí je vynikající znalost 
německého jazyka a aktivní znalost polského 
jazyka a dalšího světového jazyka nejen v oblasti 
konverzace, ale také schopnost jazyk používat 
především v akademicko-odborném kontextu. 
Studenti v tzv. režimu double degree budou mít  
ve standardní době studia možnost poznat studijní 
kulturu dvou zemí, a navíc dokončit studium na 
dvou univerzitách. Studium probíhá v češtině, 
němčině a polštině. Část dvouletého programu je 
koncipována jako semestrální zahraniční pobyt 
na partnerské univerzitě (tedy pro české studenty 
semestr v Krakově, pro polské studenty semestr 
v Praze). Specifikum oboru je zprostředkování 
různorodého pohledu na danou problematiku díky 
semestrálnímu pobytu studentů na Uniwersytet 
Pedagogiczny v Krakově a díky systematickému 
zapojení německých akademiků především na UK.

Uplatnění absolventů 

Absolvent studijního programu Německá 
a středoevropská studia / Deutsche und 
mitteleuropäische Studien disponuje širokými  
a hlubokými znalostmi moderních dějin, politiky, 
mezinárodních vztahů a socio-kulturního vývoje 
ve specifickém zaměření na historicky definované 
regiony Německa, českých zemí, Polska, 
Maďarska, Slovenska a Rakouska, jež odpovídá 
a reflektuje současný stav poznání. Absolventi 
disponují jedinečnými analyticko-komparativními 
kompetencemi v oboru a schopností 
diferencovaného přístupu ve vztahu k národnímu 
pojetí a výkladu především moderních dějin.

Podmínky přijímacího řízení

NĚMECKÁ 
A STŘEDOEVROPSKÁ 
STUDIA

●   Ústní zkouška skládající se z 1) Představení motivace 
formou rozhovoru zejména nad seznamem odborné 
relevantní literatury (max. 30 bodů). 2) Prověření jazykových 
znalostí formou rozhovoru v angličtině a v němčině nad 
odborným nebo jiným aktuálním tématem v příslušném 
jazyce (max. 30 bodů).

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

4

5

2 roky

2
Mgr.

Prezenční

P
Bez specializace
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Charakteristika 
 
Program Teritoriální studia se soustřeďuje  
na výuku a výzkum Severní Ameriky, Evropy  
a Eurasie. Z teritoriálního hlediska se program 
člení na pět specializací, vedle společných 
metodologických diplomních seminářů zabývající 
se širšími koncepty v rámci výše zmíněných tří 
tematických průřezů tak přihlíží ke specifickým 
rysům každé specializace zastupující témata 
kulturně-historická, politicko-mezinárodně-
vztahová a socioekonomická. Cílem této 
organizace povinných předmětů je posílení 
transnacionální a transteritoriální roviny 
výkladu respektující působení globálních 
faktorů a přesun těžiště práce se studenty do 
interaktivní a seminární formy studia. Pro tento 
studijní program je typické výrazné zastoupení 
cizojazyčných předmětů, jež odpovídá jak 
snaze připravit studenty na studijní pobyty 
v zahraničním prostředí, tak i snaze naučit je 
myslet a akademicky pracovat v cizojazyčném 
režimu, jelikož již nyní řada absolventů stávajících 
programů odchází pracovat do zahraničí.

Uplatnění absolventů 

Absolvent studijního programu Teritoriální studia 
získává na mezinárodně srovnatelné úrovni 
multidisciplinární průpravu, rozumí společnosti, 
politickému uspořádání, hospodářství a kultuře 
příslušného teritoria v jejich širším historickém 
a mezinárodním kontextu. Díky systematické 
přípravě v akademickém psaní a kvalifikovaném 
projevu je schopen vypracovat odborně  
i formálně kvalitní analytické i syntetizující texty  
a vyjádřit se kvalifikovaně k odborné problematice 
daného teritoria. Absolvent studijního programu 
se vyznačuje nadstandardními jazykovými 
znalostmi užitečnými v rámci dané teritoriální 
specializace a je schopen využívat tyto znalosti 
v odborném diskursu i v daném teritoriu a jeho 
kulturních souřadnicích. Spojením odborné  
a jazykové kvalifikace si absolvent vytváří  
dobré předpoklady pro kvalifikované uplatnění 
doma i v zahraničí.  

TERITORIÁLNÍ 
STUDIA

2 roky

2
Prezenční

P
Mgr. 5 specializací

5

Barbora Navrátilová — Studentka

Studium na IMS je skvělé. Člověk se naučí chápat minulé i současné dění v kontextu, což většině naší populace chybí a přitom je právě tato schopnost v současné 
době tak kritická. Kromě toho máme nejvyšší čísla studentů, kteří během studia vyjeli do zahraničí a zážitky z těchto cest už nikdy nezapomenete! Načerpané 
zkušenosti se hodí jak do osobního, tak akademického života a kamarádi z celého světa Vám zůstanou na celý život :) Na IMS taky najdete svoji „rodinu“.  
Nejenže studenti i absolventi cítí silnou sounáležitost s institutem a i po ukončení studia se rádi vrací, ať už jako vyučující nebo jen na společenské akce,  
ale také akademické kapacity s Vámi rády vyjedou na výlet nebo zajdou na jedno, u kterého Vám vysvětlí nejsložitější historické problémy :) A skrze působení  
ve studentském spolku SIMS mě nejen dostalo k zajímavým lidem a událostem, ale rozhodně mi dalo plno zkušeností potřebných pro mou budoucí kariéru.

Podmínky přijímacího řízení

●   Odborně zaměřený test v ČJ (max. 30 bodů), esej na 
zadané téma v cizím jazyce dle specializace (max. 60 bodů), 
test z druhého jazyka* (max. 10 bodů).

*u zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný 
jazyk než jejich mateřský a čeština.

Charakteristika 
 
Specializace Evropská studia se soustředí na porozumění procesům evropské integrace a jejich  
dopadům na nejrůznější úrovně vládnutí v Evropské unii a jejím okolí. V souladu s obecným zaměřením 
programu sledují povinné specializační předměty vývoj a dopad evropské integrace v oblasti politické  
a mezinárodně-vztahové, společenské a ekonomické, ukotvené v historické perspektivě. Zvláštní 
pozornost je věnována právním a institucionálním aspektům integrace a dopadu členství v EU na  
Česko. Absolventi specializace často nacházejí své uplatnění ve státní správě v odborech zabývajících 
se Evropskou unií, v evropských institucích, v akademické a thinktankové sféře se zaměřením na 
evropskou integraci, v médiích i v soukromé sféře, především ve větších společnostech a jejich  
evropských  či mezinárodních odděleních.

EVROPSKÁ 
STUDIA

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

24

27

*u zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný 
jazyk než jejich mateřský a čeština.

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

20

29

Charakteristika 
 
Severoamerická specializace se kvalifikovaně zaměřuje na socio-ekonomická, politická a kulturní 
specifika Spojených států amerických, Kanady a Mexika. Interdisciplinární studium studentům poskytuje 
jedinečný vhled a expertízu nejen v oblasti současného a historické vývoje v těchto zemích, ale zasazuje 
též tento vývoj do mezinárodního kontextu. Studium zahraniční politiky, struktury politického systému, 
politické kultury, hospodářského vývoje, právního rámce a sociálních témat je nedílnou součástí 
kurikula a poskytuje tak komplexní chápání dynamického regionu, který definuje budoucnost světových 
pracovních trhů včetně integrace softwarové ekonomiky a umělé inteligence. Společenské a politické 
změny v severoamerickém regionu jsou dále analyzovány z perspektivy transatlantických vztahů  
a jejich dopadů na Evropskou unii a konkrétně i Českou republiku. Specializovaná průprava umožňuje 
absolventům uplatnění mj. na analytických pozicích v soukromém sektoru, v diplomacii a též  
v akademickém prostředí.

Podmínky přijímacího řízení

SEVEROAMERICKÁ 
STUDIA

●   Odborně zaměřený test v ČJ (max. 30 bodů) + esej na 
zadané téma ze specializace v jazyce AJ (max. 60 bodů) + test 
z druhého jazyka založený na pochopení psaného textu a 
zodpovězení otázek v jazyce FR/IT/N/ŠP/RU* (max. 10 bodů).
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Charakteristika 
 
Specializace Balkánská, euroasijská  
a středoevropská studia je vnitřně rozdělená  
na dvě zaměření, a to na Balkán a střední Evropu 
na jedné, a Rusko a postsosvětský prostor na 
druhé straně. Propojujícím společným základem 
jsou předměty zabývající se konceptualizací 
těchto regionů, po své vlastní linii pak obě 
zaměření sledují klíčová témata jejich vnitro- i 
zahraničněpolitického, hospodářského a sociálně-
kulturního vývoje. Specializace konfrontuje a 
komparuje společné i odlišné vývojové trajektorie 
obou regionů od 20. století do současnosti, a to  
s aktivním využitím místních jazyků. Specializace 
je současně základem řady mezinárodních 
programů a projektů ve výukové i vědecké sféře  
a její vyučující patří k předním komentátorům dění 
v těchto regionech. Absolventi této specializace 
nacházejí všestranné uplatnění doma  
nebo i v zahraničí, ve vládních i nevládních 
organizacích i v akademické sféře a představují 
platnou součást mezinárodní komunity odborníků  
na uvedené oblasti.

1. zaměření  
 
Na střední Evropu a Balkán: esej AJ; druhý jazyk*: 

Albánština, bulharština, estonština, litevština, lotyština, 
maďarština, němčina, polština, rumunština, ruština, řečtina, 
slovinština, srbochorvatština

2. zaměření  
 
Na Rusko a Eurasii: esej AJ/ RJ; druhý jazyk*: 

Angličtina, francouzština, němčina, perština/tádžičtina, 
ruština, turečtina/ázerbájdžánština, ukrajinština.

BALKÁNSKÁ, 
EUROASIJSKÁ 
A STŘEDOEVROPSKÁ
STUDIA

*u zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný 
jazyk než jejich mateřský a čeština.

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

21

24

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

7

13

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

10

14

Charakteristika 
 
Specializace Západoevropská studia se soustředí na porozumění vnitřnímu vývoji a současné politické 
a společenské situaci v regionu západní Evropy, se zvláštním zaměřením na Velkou Británii a Francii. 
V souladu s obecným zaměřením programu sledují povinné specializační předměty vývoj politiky, 
společnosti, ekonomiky a kultury západoevropských zemí v regionálním a globálním kontextu a srovnání. 
Dílčí pozornost je také věnována působení západoevropských zemí v kontextu evropské integrace  
a jeho dopadu do vnitřní politiky. Absolventi specializace často nacházejí své uplatnění ve státní správě, 
především na ministerstvu zahraničí, v akademické a thinktankové sféře, v médiích jako zahraniční 
korespondenti, ale i v soukromé sféře, zejména ve společnostech se zahraniční spoluprací.

Charakteristika 
 
Specializace Německá a rakouská studia má multidisciplinární charakter a využívá metody a přístupy 
především moderních dějin, politických věd a kulturních dějin. Předmětem jejího zájmu je politický, 
hospodářský, sociální a kulturní vývoj německy mluvících zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko)  
ve 20. a 21. století. Dále zkoumá charakter a proměny postavení německy mluvících zemí v kontextu 
mezinárodních vztahů a evropského integračního procesu. V tomto rámci je systematická pozornost 
věnována vztahům německy mluvících zemí, zejména Německa samotného, k jeho východním i západním 
sousedům. Na výuce se výraznou měrou podílejí rovněž odborníci ze zahraničí, především z Německa, 
včetně stálého profesora DAAD (DAAD-Langzeitprofessor) a dalších hostujících profesorů. Specializace 
je již déle než dvě desetiletí součástí programu „Německojazyčné studijní obory ve střední a východní 
Evropě“. (Deutschsprachige Studiengänge in MOE) podporovaného Německou akademickou výměnnou 
službou (DAAD). Studenti specializace mají tak mj. i možnost získat semestrální stipendia DAAD  
na partnerskou univerzitu v Düsseldorfu.

ZÁPADOEVROPSKÁ 
STUDIA

NĚMECKÁ 
A RAKOUSKÁ STUDIA
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Institut 
politologických 

studií

IPS
FSV UK

Charakteristika 
 
Studijní program je zaměřen na problematiku 
bezpečnosti, s důrazem na její mezinárodní 
dimenzi. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních 
vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné 
bezpečnostní hrozby a řešit s tím spojené  
politické a společenské otázky. Během studia  
se studenti seznámí s vývojem strategického 
myšlení a s přístupy k řešení bezpečnostních  
rizik. Získají přehled o historickém pozadí 
současné mezinárodně bezpečnostní situace  
i o bezpečnostních souvislostech globalizovaného 
mezinárodního systému s důrazem na  
evropskou a transatlantickou problematiku. 
Studium respektuje interdisciplinární charakter 
současných bezpečnostních studií a vychází  
z mezistátní dimenze bezpečnostních vztahů. 
Studenti a studentky oboru projdou po teoretické 
a metodologické průpravě výukou v celkem  
pěti modulech (strategická studia, regionální 
studia, bezpečnost a technologie, evropská  
a transatlantická bezpečnost a konfliktní studia).

Uplatnění absolventů 

Absolventi programu se budou orientovat  
v širokém spektru otázek spojených  
s bezpečnostními studiemi. Budou připraveni 
pro práci jak ve veřejné sféře, tak i v soukromém 
sektoru. Své znalosti a poznatky budou následně 
schopni uplatnit zejména v mezinárodních 
institucích, ve státní správě a diplomacii,  
v nevládních organizacích, v médiích a ve 
vzdělávací sféře a akademické oblasti.

Podmínky přijímacího řízení

BEZPEČNOSTNÍ 
STUDIA

●   Test znalostí bezpečnostní problematiky v kontextu 
mezinárodní a domácí politiky, obsahující tři části.  
1) Odpovědi ověřující porozumění akademickému textu  
(max. 25 bodů). 2) Výběr odpovědí z nabídky (max. 45 bodů). 
3) Dvě krátké eseje na  otázky s bezpečnostní problematikou 
(max. 30 bodů).

2 roky

2
Prezenční

P
Bez specializaceMgr.

Specializace vybíraná u zápisu do studia 

●   Strategická a válečná studia
●   Bezpečnost, technologie a společnost
●   Globální a regionální bezpečnost
●   Studium míru a konfliktů

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

51

126

Martin Bláha — Student

Bezpečnostky jsou obor, který je vyučován prakticky kompletně v angličtině. To může být pro 
někoho strašák, pro mě je to ale velká deviza. Díky tomu předměty vyučují kapacity téměř  
z celého světa. Co mi tento obor nejvíc dal, je zkušenost se spoluprací se zahraničními studenty 
na nejrůznějších skupinových projektech. Ať už šlo o prezentaci o bezpečnosti ve vesmíru, policy 
paper na jaderné zbraně nebo článek o migraci způsobené zvyšováním hladiny oceánů.
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Charakteristika 
 
Obor studentům poskytuje znalosti a analytické 
schopnosti pro porozumění mezinárodnímu 
kontextu politiky, ekonomiky a bezpečnosti. 
Program pomáhá studentům pochopit fungování 
mezinárodní a evropské politiky i výzvy, jimž  
v globalizovaném světě čelí státy, nestátní aktéři, 
např. firmy a nadnárodní korporace, neziskové 
organizace nebo my jako jednotlivci.  
V interdisciplinárním rámci se studenti učí  
o hlavních předmětech konfliktů v mezinárodní 
politice, ale také o fungování Evropské unie (EU) 
a globálních institucí. Studují, zda a jak mohou 
být mezinárodní konflikty transformovány ve 
spolupráci. Kromě budování znalostí v oblasti 
mezinárodní a evropské politiky klade program 
důraz na rozvoj analytických schopností studentů  
a jejich kritického myšlení.

Uplatnění absolventů 

Díky široké škále dovedností se absolventi 
stávají ceněnými odborníky pro veřejnou správu 
a diplomacii, evropské a mezinárodní instituce, 
nadnárodní korporace a nevládní organizace, 
média, think-tanky i akademickou sféru. 
Absolventi tohoto programu se mohou uplatnit  
v nejširším okruhu mezinárodně orientované 
působnosti, zejména v diplomatické službě, 
mezinárodních organizacích, v zahraničních 
stycích veřejných a soukromých institucí,  
v zahraniční politické publicistice, případně ve 
výzkumu či výuce oboru na vysokých školách.

Podmínky přijímacího řízení

MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

●   Oborově zaměřený test ověřující znalosti mezinárodních 
vztahů (max. 70 bodů) + esej ověřující znalosti mezinárodních 
vztahů (max. 30 bodů).

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

61

164

2 roky

2
Prezenční

P
Bez specializaceMgr.

Ivana Špačková — Studentka

Kromě toho, že se můžeš těšit na spolužáky z celého světa, kvalitní vyučující či možnost 
zapojení se do největšího studentského spolku na fakultě, nabízí magistr mezinárodních 
vztahů širokou škálu zahraničních výjezdů jak v Evropě, tak i mimo ni. Skvělou příležitostí je 
pak navíc program double degree, který ti umožní získat spolu s českým titulem také titul 
zahraniční, a to ve standartní délce magisterského studia.

Charakteristika 
 
Studium je určeno absolventům bakalářského 
studia oboru politologie, případně jiných 
společenskovědních oborů, kteří mají zájem 
rozšířit si své znalosti z oboru politologie, a to 
zejména v oblasti politické teorie, metodologie 
a srovnávací politologie. Program umožňuje 
specializaci na problematiku českého politického 
systému a demokracie v zemích EU (analýzu 
politických stran, stranických systémů  
a teorii koalic), otázky související s tématem 
decentralizace a víceúrovňového vládnutí 
(komunální problematiku). Ve studijním plánu jsou 
také předměty vyučované v angličtině, a proto  
je nutné, aby měl student odpovídající znalost 
tohoto jazyka.

Uplatnění absolventů 

Absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce. 
Získávají pracovní pozice v diplomacii (předně  
v institucích na úrovni Evropské unie), ve veřejné 
správě, ve vládních i nevládních organizacích 
(náměstci ministerstev, vysocí státní úředníci), 
v privátním sektoru (velké poradenské firmy), 
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. Výrazně 
teoreticky zaměření studenti se mohou 
uplatnit jako vědečtí pracovníci a vysokoškolští 
pedagogové. 

Podmínky přijímacího řízení

POLITOLOGIE

●   Ústní zkouška skládající se z 1) Prokázání znalostí 
oboru politologie na úrovni znalostí bakalářského stupně 
studia včetně teoretických základů oboru (max. 15 bodů). 
2) Motivace ke studiu s možností využití dosavadních prací 
(max. 15 bodů). 3) Analýza dvou publikací ze seznamu 
odborné politologické literatury vypracované uchazečem 
(max. 70 bodů).

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

27

73

2 roky

2
Prezenční

P
Bez specializaceMgr.

Renáta Matoušková — Studentka

Co je na magisterské politologii super, je velká nabídka profilujících se kurzů. Oproti bakalářské 
politologii se tak člověk může mnohem více soustředit na to, co ho zajímá. Ve většině kurzů 
je také mnohem více prostoru k diskuzi, než bylo na bakaláři. Trochu větší výzvou je zaměření 
některých kurzů na práci s daty. Samozřejmě nechybí ani velká nabídka zahraničních hostujících 
profesorů.
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Institut 
sociologických 

studií

ISS
FSV UK

Charakteristika 
 
Navazující magisterské studium sociologie rozvíjí 
znalosti a dovednosti absolventů a absolventek 
bakalářských programů společenskovědních 
oborů s cílem formovat jejich dobře uplatnitelný 
profesní profil. Na konci studia budou schopni 
využívat současné teoretické i metodologické 
přístupy sociologie a sociální antropologie, 
identifikovat a řešit otázky, které rychle se měnící 
společnost klade; slovem, budou mít vyspělé 
analytické kompetence a myšlení. Nebude proto 
pro ně problém nalézt uplatnění v perspektivních 
pozicích nejen v oblastech spojených se sociálním 
výzkumem, ale také v soukromém sektoru  
a veřejné správě nebo rozjet vlastní „start-up“. 
Studium je organizováno do tří specializací, ve 
kterých se studenti podle svého zájmu  
a zaměření profilují.

Podmínky přijímacího řízení

SOCIOLOGIE

●   1. kolo: test z AJ (max. 30 bodů) + sociologická analýza 
ve formě odborného komentáře jednoho ze tří zadaných 
sociologicky relevantních aspektů současné společnosti 
(max. 40 bodů). 

2. kolo: pohovor nad vypracovanou analýzou (max. 20 bodů) 
+ motivace ke studiu (max. 10 bodů).

2 roky

2
Prezenční

P
Mgr.

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

57

74

* volbu provádí přijatý uchazeč až při zápisu do studia

Linda Sequensová — Studentka

Studium magistra u nás není jenom o prohloubení znalostí. V rámci studia můžou studenti pomáhat 
s výukou pro bakaláře, být pomocnými vědeckými pracovníky nebo zlepšovat život na institutu 
prostřednictvím bohatých studentských aktivit, což je třeba věc, ve které jsem se našla já. Už při  
studiu tak můžeš zjistit, jestli je například doktorské studium a akademický výzkum pro tebe to  
pravé, nebo raději použiješ nabyté znalosti a zkušenosti jinde, protože naše uplatnění je opravdu široké.

Bez specializace

Specializace vybíraná u zápisu do studia 

●   Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie
●   Sociální antropologie a kvalitativní  výzkum
●   Sociologie, veřejnost a politika
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VEŘEJNÁ 
A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 
Charakteristika 
 
Studenti tohoto nového, dynamicky se 
rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do 
společenské praxe jsou vedeni k samostatné  
práci i práci v týmech při řešení problémů  
a při zpracování různých zadání. Prohlubují se 
jejich teoretické i metodologické kompetence, 
schopnosti kritické reflexe odborné literatury  
a sociální reality se zaměřením na identifikaci  
a analýzu veřejně politických problémů a chování 
aktérů v daných institucionálních rámcích,  
s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných 
veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány 
praxe studentů ve vybraných organizacích 
veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty 
a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti 
na empirické výzkumy a poradenské aktivity, 
realizované katedrou veřejné a sociální politiky  
při Institutu sociologických studií a Centrem  
pro sociální a ekonomické strategie FSV UK.

Uplatnění absolventů 

Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt 
své profesionální uplatnění ve veřejné správě,  
v neziskových organizacích, v komerčním sektoru  
i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků 
poskytujících služby, úředníků či profesionálních 
politiků. Studium je vhodné pro absolventy 
bakalářského studia všech oborů FSV UK, pro 
bakaláře sociálněvědních oborů jiných VŠ a pro 
absolventy jiných vysokých škol s dokončeným 
úplným vysokoškolským vzděláním.

Podmínky přijímacího řízení

●   Ústní pohovor, jehož součástí je: motivace ke studiu na 
základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury 
(max. 20 bodů) + úroveň obecných znalostí veřejné a sociální 
politiky jako oboru a jako sociální praxe (max. 65 bodů) + 
komunikace v angličtině (max. 15 bodů).

Šance na přijetí
(poměr přijatých 
a přihlášených 
v minulém akad. roce)

42

55

Bez specializace

Barbora Buřičová — Absolventka

Na studiu mě vždy bavil lidský přístup našich vyučujících a práce na konkrétních projektech.  
Až zpětně, během působení na MPSV, jsem ocenila náročnější předměty, které nás ale velmi  
dobře připravily na budoucí povolání. Jak se říká: „Těžko na cvičišti – lehko na bojišti.“

2 roky

2
Prezenční

P
Mgr.
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Studium 
v angličtině

Characteristic 
 
The European Politics and Society (EPS): Vaclav Havel 
Joint Master Programme is a multidisciplinary two-year 
Joint Master Degree Programme linking the fields of 
European politics, contemporary history and culture, 
economy, international relations and policymaking. 
The first semester of the EPS Programme is based 
on Master level introductory courses (in Prague), 
the second semester focuses on EU related courses 
(Krakow, Leiden). In the third and fourth semesters, the 
programme offers four different study tracks reflecting 
the diverse expertise of the Consortium members 
(Prague, Krakow, Barcelona, and Leiden). Each track 
combines various elective courses, research methods 
training, an internship and language tuition with an 
advanced research dissertation supervised by key staff 
from each Partner University. The EPS Programme 
gives its students the possibility to acquire high-profile 
pluridisciplinary knowledge and skills. The first goal  
of the EPS Programme is to prepare a new generation  
of managers, policymakers and research leaders.  
The excellence of the programme is based on a central 
focus on the societal, political, economic and cultural 
processes that have formed contemporary Europe and 
its role in the international environment, the programme 
also fosters exchange among diverse European and 
non-European cultures, and offers a unique learning 
experience to both EU and non-EU students.  
The EPS Programme thus contributes to build a real 
trans-European community of students, experts and 
academia that deal with current European challenges. 

After graduation 

After completion of the European Politics 
and Society: Vaclav Havel Joint Master 
Programme graduates will receive a Joint 
Degree diploma at the end of their studies. 
The Joint Degree will be recognised as 
favourably as other qualifications from the 
education systems of the country of origin 
of all Partner universities. Graduates of 
the EPS Programme will obtain in the first 
place the high-profile knowledge and skills 
during the two-year Master Degree. In 
addition to that, thanks to a large network 
of Associate Partners in all Consortium 
member countries and in Brussels, 
students will get practical experience in the 
field of European studies and international 
relations. They will be capable of open but 
critical understanding and of conceptual 
thinking, and of appreciating cultural 
diversity. This intellectual equipment 
will provide them with an opportunity 
to continue their self-education and find 
positions related to the problems of the 
studied area in both public and private 
spheres.

Admissions

EUROPEAN POLITICS 
AND SOCIETY: 
VACLAV HAVEL 
JOINT MASTER

●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 
required documents – the applicant‘s previous study results, 
motivation letter, short CV detailing all relevant qualifications 
and experiences, document showing the level of English 
proficiency and two letters of recommendation.

2 years

2
Full-time

P
Mgr. (Msc.) PaidWithout

specialization
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Characteristic 
 
The MA in Media and Area Studies (MARS)  is based 
on a constructive dialogue between Media Studies 
and Area Studies, and between the Institute of 
Communication Studies and Journalism and the Institute 
of International Studies. This groundedness in Prague, 
the Czech Republic, Central Eastern Europe and the 
European Union enables for two particular spatial 
focal points, which provide the backbone of the MARS 
programme, namely Central and Eastern Europe and the 
European Union. This backbone is combined with and 
strengthened by two main components: A theoretical 
component, which consists out of a combination of 
post-colonial theory, media sociology, memory studies 
and political geography. Moreover, also a methodological 
component provides the required support. These two 
focal points and the theoretical and methodological 
components structure the MARS programme. At the 
same time, the programme aims to avoid an exclusive 
focus on Central Eastern Europe, and offers (mostly but 
not exclusively through the electives) knowledge about 
other European regions, or about Europe as a whole. 
A second extension relates to more transnational and 
transcultural approaches, moving away from the logics 
of nation-state homogeneity, with emphasis on internal 
conflict and exclusion.

After graduation 

MARS graduates will have achieved  
in-depth knowledge about the media  
and political ecology in Central Eastern 
Europe and the European Union. This 
will support their future employment 
in more senior/advisory positions in a 
variety of social fields and organizations, 
including state administrations, private 
sector (including media), public service 
institutions, and non-profit organizations.

Admissions

MEDIA 
AND AREA 
STUDIES ●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 

required documents – the applicant‘s previous study results, 
motivation letter, structured CV and document showing the 
level of English proficiency.

Characteristic 
 
Master in Society, Communication and Media (SCM) 
is an interdisciplinary two-year graduate programme 
organized in cooperation with the Institute of 
Communication Studies and Journalism. It provides 
students with the knowledge and analytical skills in the 
fields of media studies and sociology. The programme 
helps students to understand and analyse the role of 
mass media and social media in contemporary societies. 
Graduates will become familiar with the knowledge of 
classic and up-to-date theories of mass society, mass 
media and social media, which are essential for the 
future experts in the field. Moreover, graduates will  
gain an in-depth knowledge of the methodologies  
and applications in the study of media and society.  
In addition to providing students with a robust 
background in theoretical knowledge and methodology, 
the programme emphasises the development of 
students’ critical thinking and practical skills in the 
field of empirical social research. Thanks to the 
broad scope of competencies acquired and deepened 
during their studies, graduates become highly valued 
experts in many professions in the fields of the media 
industry, public relations, applied social research, public 
administration, local and global governance, NGOs, 
think-tanks, political parties, and academia.

After graduation 

The graduate has knowledge of current 
media and sociological theories as well 
as qualitative and quantitative methods 
applicable for empirical research in 
sociology and media studies. They are 
also able to prepare, lead and implement 
sociological or media research. The program 
has prepared the graduate for a wide range 
of professions in an agency or an applied 
research environment whether it be in  
the non-profit, for profit or public sector. 
The graduate can take on different 
positions ranging from a mass media 
analyst or a public relations representative. 
The graduate is also prepared to further 
pursue studies in sociology or media studies 
in the Czech Republic or abroad.

Admissions

SOCIETY, 
COMMUNICATION 
AND MEDIA ●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 

required documents – the applicant‘s previous study results, 
motivation letter, structured CV and document showing the 
level of English proficiency.

Phoo Pyae Pyae Soe — Student

SCM programme has been a perfect opportunity for me to study as it allows practical exposure  
along with the theory and expanding my area of knowledge for a better future.

2 years

2
Full-time

P
Mgr. (Msc.) PaidWithout

specialization
2 years

2
Full-time

P
Mgr. (Msc.) PaidWithout

specialization
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Admissions

PUBLIC AND 
SOCIAL POLICY

●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 
required documents – the applicant‘s previous study results, 
motivation letter, structured CV and document showing  
the level of English proficiency.

Characteristic 
 
Public and Social Policy (PSP) is a two-year English-
language Master’s degree programme, which aims to 
provide students with current relevant knowledge of 
policy-making process and cultivate their analytical skills. 
In addition to theoretical knowledge about policy-making 
process, the programme will offer deeper knowledge in 
concrete policy domains such as social policy, health policy, 
educational policy, employment policy or others. The 
special attention in the programme will be given to research 
methodology and policy analysis skills. The combination 
of knowledge about policy process and methodology skills 
will lead to unique competences and excellent professional 
employment or for further studying or research career. 
The programme is developed in accordance with almost 
twenty years’ experience with the Czech program on 
Public and Social Policy. It will, however, be supplemented 
by experience with already existing English courses and 
realized international research programs. Similarly, the 
comparative dimension will be enhanced. The theoretical 
grounds of the discipline will be covered especially in courses 
Public Policy a Social Policy. The knowledge about concrete 
policy domains will be provided in courses Educational 
Policy, Health Policy and Civil Society in Central Europe. 
Methodological knowledge and skills will be developed in 
courses Policy Analysis, Introduction to Social Research 
Methodology, Statistics in SPSS, Text, Narrative & Discourse 
Analysis and Diploma Seminar I and II. During the program, 
both individual and collective students’ work on concrete 
social and policy problems will be sustained.

Graduate employment 

The graduates have acquired the 
knowledge and skills that enable them 
to effectively and efficiently perform 
analytical, conceptual, organisational, 
interactive and managing tasks in 
creating and implementing public and 
social policie in the Czech Republic 
and within international kontext. They 
can work at all levels of civil service, 
in research, non-profit and for-profit 
organisations and companies.

Piyush Prakash Yadav — Student

This program is right for me as the program offers a balance between academics and 
understanding the policy making process in reality. Also, The professors who teach 
this course at Charles University have hands on experience in policy making. Hence, 
they prepare students for real life situations while preparing yourself with academic 
knowledge. Also, I chose Prague for the multicultural environment it offers and the city 
itself makes you feel that you are a part of something planned for a millennium.

Characteristic 
 
The MA Programme in Sociology of Contemporary Societies  
is a two-year English-language Master’s programme designed  
for students interested in gaining in-depth knowledge of 
the state of the present-day field of sociology and social 
anthropology, including their theory and research methods.  
It features a strong core of sociology and social anthropological 
courses in three specializations: 1. Civil Society and Politics;  
2. Anthropology of Space and Mobility; 3. Identities, Health and 
Bodies. The Civil Society and Politics specialization provides 
students with a deep understanding of how contemporary 
complex societies work. Students acquire the theoretical and 
practical skills in political sociology, anthropology of nationalism, 
and the non-profit sector. They will learn to analyze various 
aspects of public life systematically. The Anthropology of Space 
and Mobility specialization brings in-depth knowledge of the 
globalized world, its dynamics, migratory movements, social 
mobility, and enables these phenomena to be deeply understood, 
and applied in the field of urban planning, migratory politics, 
and analysing of global developments. The Identities, Health 
and Bodies specialization develops the profound knowledge 
and practical skills required to conduct sociological and social 
anthropological research in the field of medical anthropology, 
health sociology, lifestyle studies, sociology of sport, and gender 
studies. In all specializations, students can choose either to  
focus on quantitative or qualitative research methodology. 

After graduation 

Students graduating from the 
programme will possess scholarly 
advantages including current 
knowledge of the major social 
problems facing present-day 
societies. With their understanding 
of both quantitative and qualitative 
sociological research methods, 
graduates can competently 
conduct sociological and social 
anthropological research and 
cooperate effectively on both 
analytic and problem solving 
tasks, allowing them to work as 
researchers, experts, analysts 
or a project managers in either 
the public sector and non-profit 
organisations, or in private 
companies. Our graduates are 
equally prepared to pursue a fruitful 
academic career and PhD studies.

Admissions

SOCIOLOGY OF 
CONTEMPORARY 
SOCIETIES ●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 

required documents – the applicant‘s previous study results, 
motivation letter, structured CV and document showing the 
level of English proficiency.

Programme with specialization* 

●   Civil Society and Politics
●   Anthropology of Space and Mobility
●   Identities, Health and Bodies
 
*The specialization must be chosen during  
the registration.

2 years

2
Full-time

P
Mgr. (Msc.) Paid2 years

2
Full-time

P
Mgr. (Msc.) PaidWithout

specialization
Three

specializations

3
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Characteristic 
 
Geopolitical Studies (GPS) is a unique, 
multidisciplinary, two-year English-language 
programme, offering the students a chance  
to learn from the best academics and experts.  
The programme is primarily based on  
a geopolitical analysis but also includes 
aspects of the international relations theory 
and international law. The Geopolitical Studies 
programme studies how the interactions among 
world politics and geography have unfolded in 
the most relevant geopolitical settings. The 
programme gives the students an opportunity 
to gain a profound knowledge of geopolitics 
and geostrategy, two disciplines which are 
becoming ever more important. The mandatory 
courses will provide the necessary theoretical 
background, while the electives will enable the 
students to choose their thematic and/or regional 
specialization according to their preference. 
Students will be introduced to the key concepts 
and theories and to the methodology and 
approaches to conducting a proper research in 
this field. Simulation and practical exercises will be 
also employed to enable the students to apply  
the knowledge gained to solve problems, which 
could occur in real-world scenarios.

After graduation 

A graduate of the GPS should be able to reflect, 
using his/her acquired knowledge of theoretical 
premises, on the dynamic of changes of 
politico-spatial relations, brought by the current 
economical, political and social development.  
The theoretical basis should allow for an 
independent analytical research of territorial 
issues, including their critical analysis, for the 
purpose of the public or the private sectors. 
Graduates are prepared to work in state 
administration, political parties, international 
institutions or in the private sector (for instance 
as consultants in multinational corporations). 
Theoretically oriented students can work as 
scientists or university pedagogues.

Admissions

GEOPOLITICAL 
STUDIES

●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 
required documents – the applicant‘s previous study results, 
motivation letter, structured CV and document showing the 
level of English proficiency. 

Characteristic 
 
International Economic and Political Studies (IEPS)  
is a postgraduate degree, taught exclusively in English, 
modelled on the Oxford-style PPE interdisciplinary 
degrees combining study of economics (including 
finance), politics (including international relations) and 
philosophy (including ethics and argumentation skills). 
The growing popularity of the PPE-family degrees 
is due to the spectacular success of its graduates in 
the corporate sector, politics, state administration, 
journalism, NGOs and other high-end areas of the 
labour market across the world. With such leadership 
positions in mind, IEPS aims at developing practical 
skills underpinned by sound theory that is necessary 
for analysis of complex problems, creative problem-
solving and management of diverse international 
groups of people, which in turn presupposes convincing 
argumentation, persuasion and communication skills, 
combined with ethical corporate social responsibility  
for the globalizing world, which we all share. After 
completing the second semester of their studies, IEPS 
students may apply for admission into a double degree 
programme run in cooperation with the
University of Bayreuth.

After graduation 

A graduate of IEPS should be able to 
analyse, using his/her acquired knowledge 
and competences, the dynamics of global 
changes in socio-political and economic 
relations in current economic, political and 
social development. Their theoretical basis 
should allow for independent research 
of economic and political issues in the 
international environment, including 
critical analysis and recommendation of 
policies for improvements in the given 
public or private sectors. Graduates will be 
prepared to work in banking and financial 
businesses, state administration, political 
parties, international institutions or in the 
private sector, for instance as managers or 
consultants in multinational corporations.

Admissions

INTERNATIONAL 
ECONOMICS AND 
POLITICAL STUDIES ●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 

required documents – the applicant‘s previous study results, 
motivation letter, structured CV, document showing the level 
of English proficiency and optional letter of recommendation.

2 years

2
Full-time

P
Mgr. (Msc.) PaidWithout

specialization
2 years

2
Full-time

P
Mgr. (Msc.) PaidWithout

specialization
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Admissions

INTERNATIONAL 
RELATIONS

●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 
required documents - the applicant‘s previous study results, 
motivation letter, structured CV and document showing  
the level of English proficiency.

Characteristic 
 
The programme provides students with the 
knowledge and analytical skills to understand 
the international context of politics, economy, 
and security. The tensions among major world 
powers are on the rise. At the same time, the 
world is growing ever more interconnected. 
Thus, major political decisions, influencing our 
everyday lives, are made not only domestically but 
increasingly also internationally. The programme 
helps students understand how international 
and European politics work, and what are the 
challenges faced by states, as well as business, 
NGOs and individuals, in the globalized world. 
Within an interdisciplinary framework, students 
learn about the key points of contestation in world 
politics, but also about the functioning of the 
European Union and the key global institutions. 
They study how international conflicts can be 
productively transformed into cooperation. In 
addition, the programme puts an emphasis on  
the development of students’ analytical 
capabilities and critical thinking. Successful 
graduates become highly valued experts in 
national and European administrations and 
diplomacy, but also businesses, NGOs, media, etc.

Graduate employment 

Graduates may find positions in a widely defined 
international sphere, in particular in the diplomatic 
service, in international organizations, in the 
foreign relations of public and private institutions, 
in the media covering international politics, as well 
as in university research and education.

Characteristic 
 
Master in International Security Studies (MISS) 
is a two-year English-language Master‘s degree 
programme, which offers students a complex 
guide through security, conflict and strategic 
studies in the context of international relations. 
Moreover, dual degrees are being offered in 
cooperation with University of Konstanz (Germany) 
and newly also with University of Glasgow (United 
Kingdom). Security studies already have several 
decades of history behind them, in the course 
of which their shape and area of concern have 
changed markedly. Throughout the Cold War, it was 
a field closely wedded to war studies and military 
science, and it concentrated on questions dealing 
with nuclear weapons, disarmament, and potential 
confrontations between the superpowers. 
After the end of the Cold War, security studies 
underwent a significant transformation, which, 
along with the ever-widening understanding of 
the notion of security, began to move beyond 
military questions to include themes such as the 
environment, human security, ethnic conflicts, and 
the debate about natural resources and energy.  
The current shape of the field is the result of this 
dynamic process. MISS promotes a progressive 
approach to teaching which, among other things, 
includes reducing class sizes and an emphasis 
on seminars.  The pedagogical instructors aim 
to conduct their classes through presentations, 

discussions or simulations incorporating students, 
rather than through a one-sided monologue of 
facts which can be acquired by other means.  This 
logically requires thorough preparation on the part 
of the student outside the class through extensive 
reading of the course texts. The main goal of this 
is to streamline the teaching process through 
actively involving the students in class and making 
it possible for them to present their opinions on 
and understandings of the material.

Graduate employment 

The graduate of the International Security 
Studies Programme will acquire proficiency in 
recent security threats and risks, a competence 
of analyzing and solving political and social 
problems connected with them, and will get 
trained in information processing, analyzing and 
conceptualizing. During the studies the student 
will get acquainted with the strategic concepts 
and the development of strategic thought. S/he 
will get familiar with the historical background 
of recent international setting and the security 
dimensions of the globalized international system, 
particularly in the European and Transatlantic 
arenas. After graduation, s/he will be ready to 
take positions both in international institutions, 
administration and foreign services, NGOs, 
media, education, academia, or proceed with 
postgraduate studies.

Admissions

INTERNATIONAL 
SECURITY 
STUDIES ●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 

required documents – the applicant‘s previous study results, 
motivation letter, structured CV and document showing  
the level of English proficiency.

Specialization* 

●   Peace and Conflict Studies
●   Strategic and War Studies
●   Global and Regional Security
●   Security, Technology and Society
 
*The specialization must be chosen during the 
enrollment for the study.

Niels Oldemeier — Student

The programme covers  
all aspects of security and 
defence, allowing each 
student to specialize in  
their area of interest. 
 It has provided me with 
the necessary skills and 
confidence to apply my 
knowledge in the professional 
sphere.

2 years

2
Full-time

P
Mgr. (Msc.) PaidWithout

specialization
2 years

2
Full-time

P
Mgr. (Msc.) PaidFour

specializations

4
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Characteristic 
 
Corporate Strategy and Finance in Europe (CSF) is a two-
year English-language Master‘s double-degree programme 
(DDP) with the University of Strasbourg aiming at providing 
the students with a broad knowledge and understanding of 
economic theory with a focus on financial and international 
economics corresponding to the present state-of-the-art. 
The CSF programme is based on the Bologna Process, and is 
intended to facilitate the collaboration between the Institute 
of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles 
University in Prague and Sciences Po Strasbourg, University 
of Strasbourg in teaching and academic research in the field 
of Economics. The Degree Programme covers two academic 
years. Each student on the Degree Programme is requested to 
spend one academic year at each of the Partner Universities in 
line with the Curriculum. Upon the completion of the studies, 
each student will receive the Diploma Master in “Corporate 
Strategy and Finance in Europe” from University of Strasbourg 
and the Master’s degree Diploma with the academic title 
“Magistr” from Charles University in Prague. Double-degree 
graduates will be able to find position on the global market, 
both in the financial sector and multinational companies, as 
well as in the public sector, not only in the Czech Republic or 
France, but also throughout the European Union. Graduates 
of both Partner universities are in demand by leading 
private companies, but also major economic and political 
organisations and typically assume challenging positions  
in banking, consulting, investment funds, and  
public administration.

After graduation 

Graduates will have the expertise to 
independently define and creatively 
solve complex theoretical or practical 
problems in the field of financial 
and international economics using 
selected theories, concepts and 
methods. The graduates will be 
eligible to undertake decisions in 
changing conditions on the financial 
markets and will possess the insight 
of the broader social and societal 
implications of financial  
and international economics.

Admissions

CORPORATE 
STRATEGY AND 
FINANCE IN EUROPE ●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 

required documents – applicant‘s previous study results,
motivation letter, structured CV, document showing the level 
of English proficiency and document showing the level of 
Mathematics proficiency.

Admissions

FINANCE AND 
DATA ANALYTICS

●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 
required documents – the applicant‘s previous study 
results, motivation letter, structured CV, letter(s) of 
recommendation, document showing the level of English 
proficiency and document showing the level of analytical 
skills.

Characteristic 
 
Finance and Data Analytics  (MFDA) is a two-year English-
language Master‘s degree programme that is designed 
to pair the key areas of finance and data analytics. The 
programme takes a data driven approach to analysis of 
financial markets and organisational information covering 
key theoretical principles of finance, financial modeling and 
financial markets to prepare students for a dynamic career 
in finance, banking and a range of other sectors. Focusing on 
modern statistical analysis, data modeling, programming, 
big data and machine learning techniques, program equips 
the student with a thorough understanding and advanced 
skills in theoretical and applied finance with emphasis on 
computational aspects of the problems. Programme‘s 
graduates will gain quantitative, statistical and technical 
skills crucial for modern finance and will have the expertise 
to independently define and creatively solve broad variety of 
theoretical as well as practical problems. Emphasis is put on 
advanced econometrics, statistical methods and data analysis 
and applicants must have solid background in Mathematics 
as well as good command of English. Courses are taught both 
by faculty members of the Institute of Economic Studies (IES) 
and external professionals from international institutions, 
central banks and financial industry. Students are exposed 
to detailed and advanced knowledge of both financial theory 
and applied financial methods, with focus on computational 
aspects of the methods. In particular, courses include Big Data 
analysis, modern approaches to asset pricing using statistical 
learning, understanding of financial instruments, advanced 
econometrics, behavioral finance and time series analysis.

After graduation 

Graduates of the Finance and Data 
Analytics program are qualified 
for advanced quantitative analysis 
in the field of data analysis of 
financial markets with emphasis on 
techniques of statistical modeling 
and Big Data processing. Focusing 
on modern statistical analysis, data 
modeling, programming, big data 
and machine learning techniques, 
the curriculum offers thorough 
understanding and advanced skills 
in theoretical and applied finance 
with emphasis on computational 
aspects in finance. Graduates gain 
quantitative, statistical and technical 
skills crucial for modern finance and 
have the expertise to independently 
define and creatively solve a broad 
variety of theoretical as well 
as practical financial problems. 
The courses in the program are 
constructed in line with the graduate 
programs in top universities in the 
EU, including a significant part of 
econometrics and data analysis.

2 years

2
Full-time

P
Mgr. (Msc.) PaidWithout

specialization
2 years
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Full-time

P
Mgr. (Msc.) PaidWithout
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Characteristic 
 
Economics and Finance (MEF) is a two-year 
English-language Master‘s degree programme, 
which aims to give the student a thorough 
grounding in economics and finance. Emphasis is 
put on developing abstract analytical reasoning, 
which lets the students solve complex economic 
problems in various settings. Applicants must 
have solid background in Mathematics and good 
command of English. Courses are taught both 
by faculty members of the Institute of Economic 
Studies (IES) and external professionals from 
international institutions, central banks and 
financial industry. Graduates typically assume 
challenging positions in banking, consulting, 
investment funds, international financial 
institutions or they pursue academic career at 
respected international universities. Compulsory 
core courses introduce students to the advanced 
topics in macroeconomics, microeconomics, 
financial markets, banking, and econometrics. 
Elective courses cover a wide range of areas 
in economics and finance, which lets students 
specialize in the field of their interest. The elective 
topics include advanced economic theory  

(e.g. business cycles theory, DSGE modelling, and 
game theory), applied economics and economic 
policy (e.g. monetary economics, international 
macroeconomics, antitrust economics, 
health economics, environmental economics, 
development economics, energy economics,  
and economics of the EU), theoretical finance  
(e.g. quantitative finance), and applied finance 
and investment (corporate finance, portfolio 
analysis and risk management, company 
valuation, real estate investment, bank asset  
and liability management, financial regulation, 
and international investment protection).

Admissions

ECONOMICS 
AND FINANCE 

●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 
required documents – scores from ability and language 
tests in the Supplementary Online Form (SOF), applicant‘s 
previous study results, motivation letter, structured CV  
and letter(s) of recommendation.

Mirela Kruja — Student

I chose this program because I wanted to broaden my understanding and expertise in the field of 
finance so like this I would grow more and make the next big step in my professional development later 
on. Prague for me is a very welcoming and beautiful place to live and to study as well. And the fact that 
it has diversity of people makes it even easier for me as an international. Also, the university is one of 
the best ones in Europe especially within economics and it has a great pedagogy staff.

After graduation 

Masters graduates are qualified to undertake 
advanced-level quantitative analysis and 
modeling in economics and finance. The courses 
in the program are constructed in line with the 
graduate programs in Economics and Finance in 
top universities in the EU, including a significant 
part of econometrics. Masters graduates are 
familiar with the advanced economics knowledge 
and quantitative skills, as well as detailed 
knowledge about particular topics in financial 
markets, banking, corporate finance, international 
trade and finance, public economics and economic 
policy-making. The graduates are typically 
financial analysts, economists in corporations, 
consultants, economists in central banks and 
international organizations, or pursue doctoral 
degrees in economics or finance.

Characteristic 
 
Balkan, Eurasian and Central European Studies 
(BECES) is a two-year English-language Master‘s 
degree programme, which focuses on modern 
history, politics and diplomacy, as well as to 
fundamental social, cultural and economic 
problems. It addresses the English-speaking 
audience with a deep and versatile exploration of 
“the East”, understood as a territory composed 
of Central Europe, the Balkan Peninsula, and 
the Post- Soviet area, including the Caucasus 
and Central Asia. It also offers students the 
chance to learn or improve their knowledge of 
some of the Czech language. The programme 
is deliberately structured to take advantage of 
the multidisciplinary nature of the Faculty, and 
students will be encouraged to make connections 
between different fields of study, learning to 
combine a global perspective with attention to 
detail and local interests. The core courses provide 
an overview of crucial segments of the area from 
an analytical and multidisciplinary perspective, 
while the elective classes allow students to 
create their own specialisation. The aim of the 
programme is to help students write a Master’s 
thesis of sufficient quality to merit publication. 
Through the university’s network of exchange 
programmes, talented students may also be 
offered the opportunity to make a brief research 
visit to another country in the area.

After graduation 

After completion of the Balkan, Eurasian, and 
Central European Studies programme, the 
students will acquire an advanced level of 
graduate education including a good command  
of one or two languages of the area as well as  
a broad and, at the same time, deep knowledge 
of the region studied. They will be capable of 
open but critical understanding and of conceptual 
thinking, and of appreciating cultural diversity. 
This intellectual equipment will provide them with 
an opportunity to continue their self-education 
and find positions related to the problems of the 
studied area in both public and private spheres.

Specialization* 

●   Russian and Eurasian Studies
●   Balkan and Central European Studies

*The specialization must be chosen during 
the registration.

Admissions

BALKAN, EURASIAN 
AND CENTRAL 
EUROPEAN STUDIES

●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 
required documents – the applicant‘s previous study results, 
motivation letter, structured CV including extra-curricular
activities, document showing the level of English proficiency 
and two letters of recommendation (at least one academic).

2

2 years

2
Full-time

P
Mgr. (Msc.) PaidWithout

specialization

2 years

2
Full-time

P
Mgr. (Msc.)

PaidTwo 
specializations



7978

Characteristic 
 
IMESS is a leading double degree programme in 
comparative area studies. It focuses on developing 
in-depth knowledge and understanding of Central, 
Eastern and South-Eastern Europe, the Baltics, 
Russia, the Caucasus and Central Asia. The first 
year of the programme is organised at the School 
of Slavonic and East European Studies, University 
College London (UCL) – one of the world‘s leading 
multidisciplinary universities. For the second 
year of study, students may choose one of the 
leading universities from Eastern Europe: Charles 
University, Czechia; Corvinus University of 
Budapest, Hungary; Helsinki University, Finland; 
Jagiellonian University, Poland; University of Tartu,  
Estonia; University of Belgrade, Serbia; and Higher 
School of Economics, Russia.

After graduation 

IMESS offers four different discipline-based 
tracks of study: Economics and Business;  
Politics and Security; Politics and the International 
Economy; and History and Society. The spine 
of the programme consists of interdisciplinary 
training and language tuition and is completed 
with a research-based dissertation. Graduates 
typically assume leadership positions in 
distinguished private and public sector 
organisations (including, e.g. IMF, EBRD), banks 
and financial institutions, diplomacy and media.

Admissions

INTERNATIONAL 
MASTERS IN ECONOMY, 
STATE AND SOCIETY ●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 

required documents – the applicant‘s previous study results, 
motivation to study and carrying out economic research
complemented by CV and two letters of recommendation, 
ideally from academia.

Characteristic 
 
The MAS interdisciplinary programme offers 
expert knowledge and analytical-synthetic 
skills focused on modern history and current 
developments of Europe, Eurasia, and North 
America. The programme provides the students 
with tools for social science analysis and allows 
them to build their own thematic The US and 
Global Affairs; Transition and Integration in Europe 
and territorial profile according to their individual 
needs and future career plans.

After graduation 

Graduates of the Master in Area Studies 
Programme will be endowed with internationally 
recognizable multi-disciplinary training in the 
study of international affairs. They will be able to 
analyze individual topics arising within the region 
of their interest from a multidisciplinary point 
of view in terms of social sciences (sociology, 
economics, political science, and international 
relations) and modern history. Programme 
graduates will be able to understand current 
issues in their historical, societal, political, and 
economic context. Mastering several foreign 
languages, they will be capable of reflecting local 
debate and local perspectives on transnational 
issues. Thanks to a systematic focus on academic 
writing, graduates will be capable of producing 
texts of a high professional and formal quality. 
They will be able to deliver qualified comments 
on the developments of states and societies of 
the studied regions. The programme graduates 
will become highly-skilled employees in the civil 
service and diplomacy, NGOs and international 
institutions as well as in private companies and 
mass-media. They will be well prepared for  
a variety of academic pursuits and will possess 
a wide range of knowledge and skills required in 
various social science fields.

Admissions

MASTER 
IN AREA 
STUDIES ●   Candidates are evaluated on the basis of the submitted 

required documents – the applicant‘s previous study results, 
motivation letter, structured CV including extra-curricular
activities, document showing the level of English proficiency 
and two letters of recommendation (at least one academic).
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