MEZINÁRODNÍ VZTAHY A ENERGETICKÁ BEZPEČNOST
Studijní obor reaguje na trvale rostoucí poptávku energetického sektoru po odbornících
na politické a strategické otázky. Ti by měli být
schopni, při povědomí o základních technických a ekonomických tématech v oboru, kvaliFORMA STUDIA
fikovaně vystupovat a jednat na mezinárodních
prezenční
fórech, v mezinárodních institucích či úřadech
a firmách s mezinárodní působností. Studijní
obor je proto zaměřen na představení problematiky energetické bezpečnosti a mezinárodních vztahů, počínaje pojmoslovím
a konče koncepty, teoriemi a metodami, které se využívají při analyzování energetických a politických témat.
Přijímací řízení se koná formou písemného testu.
STUPEŇ STUDIA
magisterské

ČÍM JE STUDIUM OBORU SPECIFICKÉ
Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost jsou jediným oborem svého druhu
v ČR. Jeho unikátním rysem je především multidisciplinarita, kdy kombinuje
sociálně vědní, technické a ekonomické informace. Zároveň klade důraz na komunikaci a spolupráci s komerční sférou, ať už jde o výuku odborníků z praxe, či
stáže studentů. Díky lektorům z USA, Velké Británie, Polska, Maďarska či Izraele
jsou běžné přednášky v anglickém jazyce.
KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
• energetická bezpečnost České republiky, EU, USA, Ruska a Asie
• technicko-ekonomické aspekty energetiky
• environmentální aspekty energetiky
• kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů
• vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů
• teorie bezpečnosti a metodologie
NÁVAZNOST NA DOKTORSKÉ STUDIUM
Ano, na oboru mezinárodní vztahy. Katedra umožňuje v rámci téhož oboru získat také titul PhDr.
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi oboru najdou uplatnění v profesních oblastech propojujících mezinárodní vztahy a energetiku, typicky na
analytických či zahraničních pracovištích firem, které se dnes vyrovnávají s globalizací energetických trhů (zpravidla ve
formě spoluvytváření enegetické legislativy EU). Dále se uplatní v relevantních odborech státní správy, ve strukturách
politických stran či v žurnalistických profesích. Značný prostor se nabízí i v diplomatických službách a na půdě mezinárodních institucí.
Kontakty
Fakulta sociálních studií MU
Joštova 10, Brno
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
e-mail: cernoch@mail.muni.cz
tel: +420 549 493 430

http://mve.fss.muni.cz/

