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Fakulta sociálních studií je kvalitní a moderní fakultou umístěnou v historickém centru
města Brna. Jako součást Masarykovy univerzity používá již mnohokrát oceněný Informační systém a elektronickou evidenci
studia.
Přijímací řízení na všechny její bakalářské
obory se koná formou NSZ SCIO. Studium
je tříleté, kreditového typu a je zakončeno
obhajobou a státní závěrečnou zkouškou po
získání 180 ECTS.

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Evropa je dynamickým kontinentem, kde probíhají zásadní politické procesy a přeměny.
Úkolem Evropských studií je tyto procesy analyzovat, a tak porozumět aktuálnímu evrop-
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nepovinné

skému dění i jeho historickým kořenům.
ČR je členskou zemí unikátní nadnárodní
organizace. Přijetím za člena EU ale pro
ČR nic neskončilo. Právě naopak. Členství s sebou nese nejen řadu výhod, ale i
velké množství povinností. Potřební jsou
tak profesionálové znalí evropské politiky. Musíme například přejímat nadřazené
evropské právo, nebo bychom měli podle
přístupové smlouvy přistoupit v budoucnu k euru? Proč EU vznikla a má ještě
vůbec smysl? Jak se v Bruselu rozhoduje?
Jsou pro nás více důležité volby do Evropského parlamentu, nebo výsledek voleb
v Německu? Lze vůbec oddělit hranice
české a unijní politiky? Jak úspěšně napsat
žádost o dotaci ze strukturálních fondů?
Čím je způsobena krize eurozóny?
Na tyto a další zásadní podněty odpovídají evropská studia.

ČÍM JE STUDIUM
OBORU SPECIFICKÉ
Evropská studia jsou komplexní obor
vhodný i jako jednooborové studium.

Z dvouoborových kombinací se zvláště dobře doplňují
s mezinárodními vztahy. Odborníci na katedře provádí
dlouhodobý výzkum evropské integrace a členských zemí
EU. Katedra nabízí řadu studijních pobytů po celém světě a hostují na ní zahraniční přednášející. Studenti jsou
vedeni ke kritickému přístupu a k vlastnímu náhledu na
události. Řada předmětů kombinuje teoretickou výuku
s praktickým řešením modelových situací. Cílem studia
není pouze profesní příprava v evropské agendě, ale také
porozumění modernímu vývoji včetně zkoumání alternativ evropského rozvoje.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
• historie Evropy a EU
• politické systémy členských zemí EU
• evropská politika
• instituce a smlouvy EU
• agenda EU
NÁVAZNOST NA
MAGISTERSKÉ
STUDIUM
Ano, ve studiu lze pokračovat na magisterském stupni.

?

a
Brn
o
čd
Pro

Víte, že ...v Brně najdete čtrnáct muzeí, čtrnáct divadel a vedou jím dvě značené mezinárodní cyklistické trasy?

