POLITOLOGIE
Magisterské studium politologie sice navazuje
na studium bakalářské, nicméně je již koncipováno úžeji a reaguje na individuální představy
jednotlivých studentů. Pracuje se společným
základem metodologie politologie, politických
FORMA STUDIA
stran, moderní politické filozofie a analýzy
prezenční
české politiky. Následně poskytuje studentům
možnost profilovat se ve vybraném směru
politologie.
Přijímací řízení se koná formou písemného testu.
STUPEŇ STUDIA
magisterské

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Možnost (nikoli povinnost) vybrat si jednu z profilací: Demokratizace a lidská
práva (oblast výzkumu demokracie, demokratizace a lidských práv); Občanská
společnost a politická participace (jak mohou občané a jejich skupiny ovlivňovat
politická rozhodnutí a prosazovat své zájmy); Volební studia a politický marketing (volební inženýrství, politické kampaně).
ČÍM JE STUDIUM OBORU SPECIFICKÉ
Obor politologie FSS MU je výjimečný velkým důrazem na úzké propojení mezi
výzkumem a výukou a zapojováním studentů do badatelských aktivit oboru.
Každoročně nabízíme rovněž Masarykovo stipendium pro nadané politology
umožňující zúčastnit se pracovní stáže na jedné z renomovaných institucí, díky
níž mohou získat cenné pracovní zkušenosti a zvýšit tak možnosti svého pozdějšího uplatnění na trhu práce.
KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
• politické strany a stranické systémy
• politické systémy a víceúrovňové vládnutí
• volby a politický marketing
• demokracie a nedemokracie
• politická filosofie
• občanská společnost, zájmové skupiny, sociální hnutí
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NÁVAZNOST NA DOKTORSKÉ STUDIUM
Obor politologie má vlastní doktorské studium, nabízí i možnost získat titul PhDr.
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi a absolventky oboru politologie se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, především ve veřejné správě,
v politickém poradenství a v lobbingu, ve think-tancích, v politických
stranách, nevládních organizacích
Kontakty
a zájmových skupinách, v diplomaFakulta sociálních studií MU
tické službě, ve specializovaných méJoštova 10, Brno
diích, v soukromé sféře, ve vědeckoKatedra politologie
-pedagogické činnosti na vysokých
e-mail: havlik@fss.muni.cz
školách a v pedagogické oblasti na
tel: +420 549 494 609
středních školách.

http://polit.fss.muni.cz

