Mezinárodní
vztahy
bakalářský studijní program

Peace through strength
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spolupracujících organizací v Česku i zahraničí, ve kterých
   můžete získat cenné zkušenosti již během studia

		
téměř

partnerských smluv, díky nimž můžete vycestovat
  za studiem do evropských zemí, USA, Ruska nebo Izraele
úspěšných absolventů a absolventek

Řešili jste někdy otázky, proč státy vyvíjejí a vlastní jaderné zbraně nebo jestli dokáže
EU dostatečně dobře spolupracovat s NATO a zajišťovat bezpečnost v Evropě? Zajímají
vás vztahy mezi státy a co je ovlivňuje? Baví vás práce s informacemi a zároveň berete
studium v zahraničí jako velkou příležitost pro svůj osobní i profesní život?
Díky studiu programu Mezinárodní vztahy si na tyto otázky odpovíte. Současně budete
moci získané znalosti a dovednosti uplatnit v řadě profesí – od státní správy přes
diplomacii, korporátní sféru, neziskové organizace až po média a marketing.
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Současné 21. století je érou postupující globalizace. Každý relevantní aktér, jako
je například stát, nadnárodní společnost, nevládní subjekt nebo mezinárodní
organizace, je ovlivněn mezinárodním prostředím a jeho postupně se propojujícími
vazbami. Bezpečnost, ekonomika i diplomacie jsou natolik provázány, že znalosti
vzájemných vztahů jsou zásadní podmínkou úspěchu. Studium Mezinárodních
vztahů otevírá dveře do prostoru informací a světa interakcí. Jejich znalost je
nezbytným předpokladem dobrého uplatnění v moderním světě.

„Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií jsem si vybrala kvůli lásce
k jazykům, cestování a dlouholetému zájmu o diplomacii. I díky vysoké kvalitě
a skvělé reputaci to byla jasná volba. Využila jsem možnosti pracovních stáží
v Bruselu a na českém velvyslanectví v Estonsku. V magisterském studiu jsem
pokračovala na University of Manchester v UK, kde jsem našla i své pracovní
uplatnění v mezinárodní peacebuildingové neziskovce se sídlem v Londýne. Na
celé studium vzpomínám jako na jedny z nejlepších let svého života.“
Veronika Tesařová, absolventka studijního programu Mezinárodní vztahy

Jsme ve spojení se světem.
U nás si otevřete cestu k navazujícímu magisterskému studiu mezinárodních
vztahů jak v České republice, tak na prestižních školách v zahraničí.
Program Mezinárodní vztahy je jedinečný tím, že se u nás přirozeně potkávají
studující českých i mezinárodních studijních programů. Během každého
semestru se také setkáte, ať už offline nebo online, se zahraničními hosty
z celého světa.

Čím se budete například zabývat?
—

zahraniční politikou České republiky

—

teoriemi konfliktu, války a míru

—

ekonomickými aspekty mezinárodních vztahů

—

zahraničními politikami různých států

—

diplomacií a diplomatickým protokolem

—

metodami výzkumu v mezinárodních vztazích

Přehled kompetencí
—

všeobecná odbornost v sociálních vědách

—

orientace v problematice mezinárodní politiky a mezinárodních vztahů

—

schopnost odborné analýzy různých souvislostí mezinárodních politik

—

racionální myšlení a kvalifikace práce s informacemi

—

poznatky z výzkumných technik a analýzy sociálních dat

—

znalost diplomatického protokolu

Díky studiu u nás můžete být například kariérním
diplomatem, analytičkou mezinárodních událostí,
velvyslancem ČR v zahraničí nebo pracovnicí ministerstva
obrany. Absolventy našeho studijního programu najdete ve
státní správě, byznysu, médiích i neziskových organizacích.
Své schopnosti a znalosti uplatníte od analytické práce přes
poradenství až po diplomatické služby na ambasádách.

„Dáme vám šanci studovat 7 dní v týdnu
a 24 hodin denně v podnětném prostředí
mezi chytrými, motivovanými, úspěšnými
a přátelskými lidmi z akademického
prostředí a diplomatické praxe.“
Zdeněk Kříž, vedoucí Katedry mezinárodních
vztahů a evropských studií

Proč studovat mezinárosní vztahy jako
jednooborové studium?
prezenční – tříleté – předem jasně definovaný seznam povinných předmětů – široká nabídka
povinně volitelných a volitelných předmětů
Chcete se ponořit do témat mezinárodních vztahů a mít prostor zapsat si co nejvíce
povinně volitelných předmětů z této oblasti – zvolte jednooborové studium programu
Mezinárodní vztahy a věnujte se svému zaměření naplno. Máte možnost prozkoumat více
zajímavých témat do hloubky, připravit se tak na navazující magisterské studium a vybrat
si zaměření, kterému byste se chtěli v budoucnu profesně věnovat.

Proč si zvolit mezinárodní vztahy
v kombinaci s dalším studijním programem
v tzv. sdruženém studiu?
prezenční – tříleté – propojení mezinárodních vztahů s další oblastí v sociálních vědách –
jedinečné kombinace studijních programů
Máte možnost věnovat se mezinárodním vztahům jako hlavnímu studijnímu programu
a doplnit jej o tzv. vedlejší. Na svém diplomu pak máte uvedeny oba studijní programy.
Vybraná kombinace vás posune k různým profesním možnostem – např. propojení
s evropskými studii, environmentálními studii, sociologií nebo politologií vám díky
nabídce předmětů v těchto vedlejších programech umožní prozkoumat mezinárodní
vztahy v dalších zajímavých souvislostech. Zvolit můžete i další kombinaci, ve které bude
studijní program Mezinárodní vztahy jako váš vedlejší.
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Bezpečnostní a strategická studia

„S námi se ve světě neztratíte. Naopak.
Mezinárodní vztahy vám nabízejí studium
programu s širokým tematickým záběrem,
v mezinárodním prostředí a s rozvojem
dovedností, díky kterým se ve světě prosadíte.
Jasná volba pro život. Volba, která vás bude
bavit.“
Petr Suchý, garant studijního programu
Mezinárodní vztahy

Praxe – stáže – studium
v zahraničí – a něco
navíc
Praxe je u nás možností, ve které vás rádi podpoříme.
Každý rok rozšiřujeme existující bohatou nabídku
příležitostí pracovních stáží a zahraničních
pracovních pobytů. V mobilitních programech
můžete vyjet do mezinárodních organizací v Paříži
nebo Bruselu. Pro studijní pobyt v zahraničí si
můžete vybrat některou z univerzit v celé Evropě,
USA, Rusku nebo Izraeli.

Navštivte nás během
dne otevřených dveří
či jiné akce na FSS

Podejte si přihlášku
ke studiu na FSS

Připravte se na přijímací
testy do Bc. Studia

Chcete se dozvědět více
o studijním programu
Mezinárodní studia?

Navštivte web Katedry
mezinárodních vztahů
a evropských studií

Kontaktuje garanta
programu PhDr. Petra
Suchého, Ph.D.

