Příspěvek katedry ZES ke koncepci rozvoje IMS
Výsledek katederní debaty ze dne 20. března 2012
Area studies jako vědní obor




Katedra ZES se domnívá, že by vymezení Area Studies jako vědního oboru
mělo vycházet z již probíhající debaty v Evropě i USA a kolem
připravované publikace prof. Křena. Debata by měla rovněž vymezit vztah
mezi Area Studies a ostatními společensko-vědními disciplínami, jejich
teoriemi a metodologiemi. Do pracovní skupiny v rámci IMS navrhuje
katedra Ondřeje Matějku a Pauliho Bauera. Se skupinou má zájem
spolupracovat Lenka Rovná a Michel Perottino.
Věda na IMS by se měla organizovat napříč katedrami pod vedením
řešitelů jednotlivých grantových projektů.

Studijní obor








Katedra ZES považuje za přínosné vytvoření jednoho společného
magisterského oboru „mezinárodní teritoriální studia“ se specializacemi
volenými už v přihlášce ke studiu (např. středoevropská, západoevropská,
americká, ruská, balkánská s možností prohloubeného zaměření např. na
britská, francouzská, německá) se společným korpusem povinných
předmětů zaměřených teoreticky a metodologicky (např. předmět
„Koncepce a interpretace dějin“) s tím, že by teritoria byla reflektována
v rámci satelitních seminářů k těmto předmětům a v předmětech
volitelných. Výhodou tohoto schématu je:
o praktické procvičení teoretických přístupů a metod na konkrétních
příkladech vycházejících z teritoriálního zájmu v omezeném počtu
studentů
o „šetření garantů“
o větší propojenost teritorií a zajištění jednotlivých specializací proti
výkyvům v počtu studentů
o možné flexibilní rozšíření „specializací“ bez nutnosti reakreditace
Katedra ZES považuje za žádoucí zachovat mimo tento obor samostatný
obor „evropská studia“ (tj, studia evropské integrace), který by sdílel
některé základní kurzy se „superoborem“ (vzhledem k prolínání
některých teoreticko-metodologických prvků obou oborů). Tento obor by
byl akreditovaný zvlášť.
Katedra ZES považuje za nutné doplnit hlavní konceptuální zdroje
programu (př. politologie, historie, právo atd.) o obor governance/public
policy, z něhož už celá řada vyučovaných kurzů čerpá.
Definice společného základu musí vycházet z bakalářského programu IMS
a prohlubovat a rozšiřovat stávající kompetence a znalosti.
Do pracovní skupiny zaměřené na redefinici studijního oboru vysílá
katedra Zuzanu Kasákovou a Tomáše Weisse.

Profil absolventa


Pro specifikaci Area Studies jako studijního oboru je klíčové definovat
profil absolventa a z toho vyplývajících potřebných dovedností a znalostí.
Katedra ZES se domnívá, že je zapotřebí využít informace získané od
absolventů magisterských oborů IMS s důrazem na silné a slabé stránky
nastavení výuky v souvislosti s přechodem do praxe.
Do pracovní skupiny zaměřené na precizaci Area Studies jako studijního
oboru vysílá katedra Tomáše Weisse.

Institucionální reforma


Katedra ZES upřednostňuje transformaci současných čtyř kateder IMS do
tří, přičemž jedna by se věnovala teritoriu (Severní) Ameriky, druhá
Rusku a post-sovětskému prostoru a třetí Evropě (země EU, kandidátské
státy a potenciální kandidáti) se specializacemi na teritoria dle další
specifikace. Tato „evropská“ katedra by zaštiťovala i evropská
„integrační“ studia.

