
Fakulta sociálních studií je kvalitní a moder-
ní fakultou umístěnou v  historickém centru 
města Brna. Jako součást Masarykovy uni-
verzity používá již mnohokrát oceněný Infor-
mační systém a elektronickou evidenci studia.
Studium je tříleté, kreditového typu a  je za-
končeno obhajobou a  státní závěrečnou 
zkouškou po získání 180 ECTS.
 

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Máte zájem o  mezinárodní dění a  rádi byste 
ho studovali s  hlubším vhledem a  znalostmi, 
které povrchnímu pozorovateli chybí? Zajímá 
vás chování států i  nestátních aktérů a  zkou-
mání jeho příčin? Sníte o diplomatické karié-
ře či práci v oblasti mezinárodních organizací 
či nadnárodních společností? Studium oboru 

mezinárodní vztahy vám k  tomu vytvoří 
výborné podmínky. Čeká vás zajímavě 
a  moderně koncipovaný studijní obor, 
svým pojetím zcela srovnatelný s  kvalit-
ními zahraničními univerzitami, na němž 
působí řada předních domácích i  zahra-
ničních odborníků. 
Pro ty, kdo jsou rozhodnuti se od začátku 
věnovat pouze jednomu oboru a netříštit 
svoji pozornost mezi více disciplín nebo 
se chtějí ihned profilovat v oblasti své ho 
specifického zájmu třeba i v navazujícím 
magisterském stupni, katedra nabízí mož-
nost jednoobo rového studia mezinárod-
ních vztahů. Pro studenty upřednostňující 
dvouoborové studium je výhodou mož-
nost kombinace s  řadou dalších oborů. 
Skvěle se doplňují  s oborem evropských 
studií, protože EU na mezinárodní scéně 
představuje významného aktéra. 

ČÍM JE STUDIUM 
OBORU SPECIFICKÉ
Velká pozornost je věnována studiu teorií 
mezinárodních vztahů. V rámci předmě-

tové nabídky nechybějí prakticky orientované předměty. 
Zajímavá je velmi bohatá nabídka semestrálních studij-
ních pobytů v  zahraničí, a  to nejen v  Evropě. Nechybí 
možnost stáží v ČR i v zahraničí.  

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
• teorie mezinárodních vztahů
• výzkum a studium konfliktů
• dějiny mezinárodních vztahů
• lidskoprávní problematika
• bezpečnostní dimenze mezinárodních vztahů
• role jaderných zbraní
• česká zahraniční politika
• ekonomická dimenze mezinárodních vztahů

NÁVAZNOST NA MAGISTERSKÉ 
STUDIUM
Po získání bakalářského diplomu je možné pokračo-
vat ve studiu v navazujícím magisterském obo-
ru mezinárodní vztahy. 
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S jakými obory je možné tento 
obor kombinovat, najdete v menu 
Kombinace oborů na webových 
stránkách www.chcinafss.cz 
Lze studovat i jednooborově
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