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International Relations and Politics and 
Public Administration 
Double degree programme of the Charles 
University and the University of Konstanz 

Academic years 2021/2022 (Prague) and 2022/2023 (Konstanz)1 

 

Charles University 

Programmes Mezinárodní vztahy (in Czech, https://fsv.cuni.cz/uchazeci/studijni-obory/magisterske-

obory/mezinarodni-vztahy) OR Master in International Relations (MAIN) (in English, 

https://www.fsv.cuni.cz/en/admissions/masters-degrees/master-international-relations-main)   

University of Konstanz 

Programme Politics and Public Administration (in English, https://www.polver.uni-

konstanz.de/en/studies/master/doubledegree/prag/) 

 

Programme overview 

We are proud that our programme offers a Double Master's Option in cooperation with one of 
the top German political science and public administration departments, at the University of 
Konstanz. In addition to obtaining the MA in International Relations from Charles University, the 
students of the Double Degree option obtain a degree from the prestigious MA in Politics and 
Public Administration from University of Konstanz. Applicants for the double degree 
programme are selected, based on merit, after the first semester of their studies. 

 

  

 
1 Minor modifications may occur from year to year, so the up-to-date document is always only published for the 
time period relevant for current first year students. 
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Programme structure  

First year of studies, Prague 

Semester/ 
Credits Credits Modules 

1. Semester     

32 ECTS 6 Course on quantitative methods 

  6+4 Courses on theories of international relations 

  6+4 Courses on international security and armed conflicts 

  6 Courses on international economic relations 

2. Semester     

32 ECTS 6 Course on qualitative methods 

  6+4 Courses on international organizations 

  6 Course on international law 

  6+4 Courses on European integration 

   
Second year of studies, Konstanz 

Semester/ 
Credits Credits Modules 

3. Semester     

30 ECTS 9 Research Design I 

  7 Main (core) Seminar in International Relations and European Integration 

  7 Seminar in International Relations and European Integration 

  7 

Seminar in other area (International Administration and Conflict 
Management, Comparative Politics and Policy Analysis, or Management and 
Public Administration) 

4. Semester     

27/39 ECTS 4 Colloquium 

 5 Elective course from the Information literacy group 

  18/30 *MA Thesis (joint supervision, 15000 words) 

   

   
Total 121/133 ECTS credits 

* At the University of Konstanz, students obtain 30 ECTS for their MA Thesis. At Charles University, they 

receive 18 ECTS credits for successfully passing 2 semesters of MA Thesis Seminars. 
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Students’ perspectives 

Tom Morin-Robinson, Canadian, MAIN 2018 

Since 2016, the MAIN programme at Charles University has held positions for motivated 

students to earn a second master’s degree through a one year exchange with the University of 

Konstanz in Germany. I can say that embarking on the double degree programme has been one 

of the best decisions of my academic career.  

Generously funded by an ERASMUS grant, I’ve spent the second academic year of my master’s 

at one of Germany’s top departments for political science, at a University which has been 

affectionately dubbed “little Harvard” by the German media. This reputation is not unearned: 

the professors are well-published and effective teachers, the curriculum flexible, and the high 

expectations are paired with the support necessary to help you succeed. Of particular note is a 

strong focus on modern research methods and quantitative literacy and skills which are in high 

demand by employers and PhD programmes alike. As a student of social science with limited 

mathematical ability myself, I found the preparatory courses and tutorials on offer by university 

very helpful in helping me master the key concepts. And whether you happen to be an early bird 

or a night owl, the library is huge, modern, and open 24 hours a day throughout the semester.  

Of course, life in Konstanz is not only about academics. The town itself lies at the edge of 

beautiful Lake Constance and is a fifteen-minute walk from Switzerland, all with the Alps in 

sight. The university offers a great campus feel with quirky 1960s architecture, tucked away in 

expansive wooded grounds certain to appeal to anyone with a love for the outdoors. The 

University sports centre offers a huge variety of affordable courses, as well as a modern fitness 

centre. German culture is highly welcoming, and the “Fasnacht” festival for Fat Thursday in 

February is truly a sight to behold. The opportunity to take an intensive German course will help 

you make the most of your time here culturally.  

Last but not least, life in a German university town means excellent and plentiful beer, wurst, 

and plenty of student-oriented nightlife in pubs or nightclubs where you’re almost certain to 

run into someone you know and students from all over the world on any night of the week. 

If earning valuable academic skills, living in a college town replete with natural beauty, and 

earning a second degree appeal to you, I cannot recommend applying to the double degree 

programme enough.  
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Michaela Křiklánová, Češka, Mezinárodní vztahy 2019 

V německé Kostnici se nachází jedna z nejlepších německých univerzit v oboru politologie a 

mezinárodních vztahů. Studium magisterského oboru Politics and Public Administration má 

poměrně široký záběr a student má možnost vybrat si jednu ze čtyř hlavních specializací: 

Comparative Politics and Policy Analysis, Management and Public Administration, International 

Relations and European Integration, či International Administration and Conflict Management. 

Nenechte se tedy zmást názvem, nemáte-li zájem o veřejnou správu, nemusíte s ní během studií 

vůbec přijít do styku. Podobně jako u magisterských programů na FSV, na Universität Konstanz 

absolvujete několik povinných předmětů, které jsou společné pro studenty všech specializací, 

volba seminářů je pak zcela na vás, musí však z větší části odpovídat vybranému zaměření. 

Celkově má katedra bohatou nabídku předmětů, jejichž náročnost je srovnatelná s FSV. 

Kostnická univerzita je vyhlášená svým důrazem na metodologii a kvantitativní výzkum, je tedy 

vhodná především pro ty, kteří si chtějí prohloubit znalosti v této oblasti. Nicméně není nutně 

podmínkou být odborníkem na kvantitativní metody, stejně tak jako v mém případě, při psaní 

diplomové práce se samozřejmě můžete zaobírat kvalitativním výzkumem, kterému se i zde 

věnuje řada výborných akademiků. Ze strany univerzity je studentům poskytována značná 

podpora, ať už se jedná o nepovinná cvičení, která účastníkům umožňují vyjasnění látky 

povinných předmětů probírané na přednáškách a průběžnou přípravu na závěrečnou zkoušku, či 

velice ochotný přístup studijních koordinátorů a pracovníků mezinárodní kanceláře, kteří 

pomáhají všem mezinárodním studentům s občas úmornými byrokratickými procesy. 

Kromě samotného studia je Kostnice ideální základnou pro všechny, kteří mají vztah k přírodě 

a sportu, díky dostupnosti alpských sjezdovek a univerzitou organizovaných lyžařských výletů, 

naopak v létě univerzitní sportovní program nabízí širokou škálu vodních sportů od windsurfingu 

po velmi populární plachtění na Bodamském jezeře. Město samotné má poklidnou atmosféru, 

pro studenty je ideální svou velikostí (bez kola jste tu jako bez nohy), a kampusovým 

charakterem univerzity, která je sice dál od centra, nicméně na krásném místě v podstatě 

uprostřed lesů s výhledem na jezero, navíc jen kousek od většiny kolejí. O kulturní vyžití pak v 

Kostnici není nouze. Zvláště v létě se zde koná spousta festivalů, koncertů a dalších kulturních 

akcí, kostnickou specialitou jsou pak oslavy Masopustu, kdy se celé město na týden naprosto 

promění a pověstný německý řád a kázeň vystřídají bujaré oslavy. Na městskou hromadnou 

dopravu v té době není radno příliš spoléhat.  

Rok strávený v tomhle jihoněmeckém městečku na hranici se Švýcarskem byl nejen pro mě, 

ale i pro naprostou většinu mých spolužáků zcela výjimečným, ať už zvážíme nabyté znalosti, 

nespočet zážitků, umožněných touto výjimečnou lokalitou, či prostou poklidnou denní rutinu, 

která je oproti občas hektické Praze velmi příjemnou změnou. Studium v zahraničí je pro 

každého vždy velkým skokem do neznáma, z mojí zkušenosti je však možné říct, že se také 

mnohonásobně vyplatí. 


