
Dny otevřených dveří na Fakultě 
sociálních studií

pátek 18. ledna 2019

MUNI
FSS

čas Aula  - 3. patro Posluchárna P31  - 3. patro

9:00 – 9:45 Přijímací řízení

10:00 – 10:45 Sociální práce Politologie

11:00 – 11:45 Psychologie Environmentální studia

12:00 – 12:45 Mezinárodní vztahy
a Evropská studia Sociologie

13:00 – 13:45 Přijímací řízení

14:00 – 14:45 Mediální studia a žurnalistika Bezpečnostní a strategická studia

15:00 – 15:45 Veřejná politika a lidské zdroje Sociální antropologie

ROZVRH PŘEDNÁŠEK

DOPROVODNÝ PROGRAM

Media Café (AVC, 5. patro) 
Prostor mezi rádiem a televizním studiem k 
posezení, odpočinku, občerstvení, poslechu 
hudby či sledování videa, hlavně však pro 
setkání s vyučujícími a studenty programu medi-
ální studia a žurnalistika. Možnost individuálních 
konzultací s učiteli, studijním poradcem a vede-
ním katedry, speciálně vždy v čase po skončení 
přednášky od 15 do 16 hodin.

Radio R (5. patro)
TV studio (5. patro)
Ukážeme si jak to při vysílání vypadá v radiu, 
nebo televizním studiu.

Jak si správně vybrat vysokou školu?  
(U 32, 3. patro) 
Pořádá Kariérní centrum MU
Máš jasnou představu o tom, co bys chtěl/a 
jednou dělat? Nebo pořád tápeš? Jsi bedna 
na analýzy, máš podnikatelského ducha nebo 
je ti nejlépe při kreativní činnosti? K čemu ti 

vysokoškolské studium vlastně bude? Nelam si 
hlavu, neztrácej čas a nech si poradit od profíků. 
Díky nim přijdeš na to, co ti bude sedět nejvíc, 
co ti dá pět let na „výšce“ a čím zaujmeš zaměst-
navatele. Jako bonus přihodí pár tipů, které se 
ti budou hodit při přemýšlení o tvém profesním 
směřování. Kapacita 40 studentů.  
Čas 8:00 – 9:00 a 15:00 – 16:00

Sociologická kavárna (3. patro)  
Přijďte si u kávy či čaje popovídat se současnými 
studenty a studentkami popovídat o tom, jaké 
to je studovat sociologii a sociální antropologii. 
Dozvíte se to, co vám webovky neřeknou. (3.70, 
3. patro)

V kůži Malinowského (3. patro) 
Zkoumání exotického kmene Fssss. Bojová 
hra (nejen) pro všechny neohrožené adepty na 
studium sociální antropologie. (Začátek u Socio-
logické kavárny, 3. patro)


