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Zajímá vás evropská politika? Řešili jste někdy, co to vlastně je ta evropská integrace?
Chtěli byste porozumět politickému dění, roli a postavení Evropské unie a prostředí
evropských států? Identifikovat příležitosti a důsledky našeho členství v EU?
Díky studiu programu Evropská studia získáte nejen znalosti o evropské integraci
a politice, ale posílíte také schopnost používat cizí jazyky, pracovat s informacemi
a kvalitně analyzovat společenské dění.
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Evropská unie je klíčový prostor pro komplexní rozvoj Česka, které je exportní
a tranzitní středoevropskou zemí. Evropa proto zásadně definuje naši politickou
spolupráci a ekonomickou prosperitu a určuje význam naší země v globálním
prostředí. Právo EU představuje zásadního garanta dosažené úrovně ochrany lidských
a občanských práv včetně dodržování pravidel vnitřního trhu.
Schopnost porozumět a interpretovat „Evropu“ nabývá na svém významu.
Tato kompetence je uplatnitelná ve všech myslitelných společenských sférách
a činnostech. Je základní výbavou občana, spotřebitele, ale i profesního odborníka.

Zapojení expertů a expertek
do výuky je u nás běžné.
U nás se předměty pravidelně aktualizují tak, aby odrážely
momentální dění. V předmětech se také setkáte s experty
a expertkami, kteří působí v diplomacii či politice EU.

„Studium na Katedře mezinárodních vztahů
a evropských studií mělo výbornou atmosféru,
osobní přístup pedagogů a špičkovou kvalitu
výuky. Ze studia v Brně mám dodnes skvělá
přátelství a zážitky, na které budu stále s úsměvem
na tváři vzpomínat.“
Peter Kolesár, absolvent studijního programu Evropská
studia, člen Rady pro obchod a inovace, Velvyslanectví
Slovenské republiky ve Washingtonu D.C.

Čím se budete například zabývat?
—

rolemi národních států

—

bezpečnostními otázkami v EU

—

evropskými volbami a jejich vztahem k veřejnému mínění

—

brexitem a hranicemi EU

—

otázkami migrace v EU

—

evropskými dotacemi a financováním

Přehled kompetencí
—

všeobecná odbornost v sociálních vědách

—

orientace v problematice evropské integrace a politiky

—

schopnost odborné analýzy společenského dění

—

dovednost používat cizí jazyky

—

racionální myšlení a kvalifikace práce s informacemi

—

znalost výzkumných technik a analýzy sociálních dat

—

rozhled v diplomatickém protokolu

Naši absolventi a absolventky pracují v evropských institucích jako kariérní
diplomaté, analytičky evropské legislativy, asistenti evropských politiků,
koordinátorky evropských projektů či mediální experti na evropské nebo
zahraničně politické dění. Znalost EU posílí váš odborný profil v každém
profesním zařazení a nemusí se vždy jednat přímo o evropskou agendu.
Můžete těžit z erudované znalosti EU ve své jiné odborné profilaci.
Uplatnění vás tak čeká ve státní správě, byznysu, médiích i neziskových
organizacích. Své schopnosti a znalosti využijete od analytické práce přes
dotační poradenství až po diplomatické služby.

„Pokud si chcete během studia vyzkoušet
práci v zajímavé instituci, pomůžeme
vám zprostředkovat pracovní stáž třeba
v Bruselu nebo i v domácích institucích,
jako jsou krajské úřady nebo ministerstva.“
Zdeněk Kříž, vedoucí Katedry mezinárodních
vztahů a evropských studií

Proč studovat evropská studia jako
jednooborové studium?
prezenční – tříleté – předem jasně definovaný seznam povinných předmětů – široká
nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů
Chcete se ponořit do témat evropské integrace a politiky a mít prostor zapsat si co nejvíce
povinně volitelných předmětů z této oblasti – zvolte jednooborové studium programu
Evropská studia a věnujte se svému zaměření naplno. Máte možnost prozkoumat více
zajímavých oblastí do hloubky, připravit se tak na navazující magisterské studium
a zaměřit se na vaše budoucí profesní uplatnění. Jsme skvělá volba pro kariérní přípravu
ve sféře EU nebo ve státní správě.

Proč si zvolit evropská studia v kombinaci
s dalším studijním programem v tzv.
sdruženém studiu?
prezenční – tříleté – propojení evropských studií s další oblastí v sociálních vědách –
jedinečné kombinace studijních programů
Máte možnost věnovat se evropským studiím jako hlavnímu studijnímu programu
a doplnit jej o tzv. vedlejší. Na svém diplomu pak máte uvedeny oba studijní programy.
Evropská studia jsou skvělý doplněk k mnoha disciplínám jako vedlejší program. Všichni
totiž žijeme v prostoru EU a v jeho právním rámci. Je výhodou rozumět principům
integrace a rozšířit tím své pracovní uplatnění v širokém terénu sociálních věd. Ideální
kombinací pro zájemce o politiku je kombinace programů Evropská studia a Mezinárodní
vztahy. Pokud sníte o kariéře investigativního žurnalisty nebo bezpečnostního experta,
můžete doplnit vaše studium o znalost evropského rozhledu. Členství ČR v EU totiž
ovlivňuje nás všechny.

Sdružené studium
oblíbené kombinace na FSS MU
hlavní studijní program

vedlejší studijní program

Evropská studia

Mezinárodní vztahy

Mediální studia a žurnalistika

Evropská studia

Politologie

Evropská studia

Evropská studia

Bezpečnostní a strategická studia

„Pokud vás baví jazyky a zajímá Evropa, Evropská
studia jsou studijním programem pro vás. Část
svého studia si vybíráte díky široké nabídce
povinně volitelných předmětů podle vašich
zájmů. Navíc zdokonalovat se v angličtině je u nás
nezbytné a možnost rozvíjet kompetence máte i ve
francouzštině, němčině, ruštině a španělštině.“
Petr Kaniok, garant studijního programu Evropská studia

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 evropských programech můžete
vyjet do mezinárodních organizací v Paříži nebo Bruselu. Pro studijní
pobyt v zahraničí si můžete vybrat z univerzit v celé Evropě, USA,
Rusku nebo Izraeli. Máte přes 50 možností.

„Kdyby mi bylo zase 18, přihlásím se znovu. Studium na Katedře
mezinárodních vztahů a evropských studií je pro mě spojeno
především s nekonečnými možnostmi aktivního zapojení
a s každodenním intelektuálním i osobnostním růstem. Otevřelo
mi dveře k práci v IT. Ukázalo se totiž, že kromě programátorů
je v IT potřeba lidí, kteří jsou schopni stručně a výstižně shrnout
ať už materiály nebo závěry ze schůzky se zákazníkem, kteří
se nebojí formulovat své názory a umí diskutovat o různých
scénářích. Prakticky každodenně využívám schopnosti, které
jsem si osvojila během studia.“
Tereza Skládanková, absolventka programu Evropská studia
a Mezinárodní vztahy, business analytička a produktová manažerka
v IT firmě

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 Evropská
studia?

Navštivte web Katedry
mezinárodních vztahů
a evropských studií

Kontaktuje garanta
programu doc. PhDr. Petra
Kanioka, Ph.D.

