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Vážené studentky, Vážení studenti, 

 

pevně doufám, že si užíváte prvních týdnů léta v klidu a pohodě! 

 

V již 12. newsletteru Institutu mezinárodních studií FSV UK naleznete informace o 

výběrovém řízení, které vyhlásilo Forum 2000, o konferenci Balkan Express, která 

proběhne v listopadu 2021 nebo o možnosti měsíčního studijního pobytu 

na Vídeňské univerzitě pro doktorské studenty! 

 

Příjemné čtení přeje 

Filip Šourek 

PR koordinátor IMS 

 

  

 

 

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

Výběrové řízení: Forum 2000 

 

 



 

 

Forum 2000 nabízí možnost spolupráce na organizaci 25. výroční konference v rámci pozice Konferenční 

asistent/ka. Jde o honorovanou organizační podporu projektové koordinace konference a jedná se o zhruba 

poloviční úvazek. Nástup by byl možný od začátku srpna. Nutná je znalost českého a anglického jazyka, 

zodpovědnost a pečlivost. Zkušenosti s tzv. konferenčním chodem jsou více než vítány. Detailní popis pozice 

zasílám v ZDE. 

 

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

 

Balkan Express 2021 

Ve dnech 12.-13.11.2021 proběhne 6. mezinárodní konference balkánských studií "Balkan Express". Tento 

rok se konference zaměří na studium Balkánu skrze koncepty a ideje sousedství a sousedských vztahů - podtitul 

konference: Neighbors and Neighborhood in the Balkans. Konference proběhne v anglickém jazyce v Praze a je 

možno se ji účastnit rovněž virtuálně.  

Deadline přihlášek je 31. srpna 2021! 

 

Více informací ZDE! 

 

 

 

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

 

https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=4ad93b9122&e=f7d4735a13


 

Interní soutěž na obsazení míst v 
CDS 

Ředitel IMS FSV UK vyhlašuje po dohodě s garanty 

doktorských studijních programů Mezinárodní 

teritoriální studia (MTS) a Moderní dějiny 

(MD) interní soutěž na obsazení dvou až čtyř míst 

v CDS (Centrum doktorských studií) na dobu od 

1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.  

 

Zájemci o členství v CDS podají přihlášku do 31. 8. 

2021 do 12 hodin na sekretariát IMS, a to k rukám 

Barbory Krempaské (lze tak učinit i e-mailem: 

barbora.krempaska @fsv.cuni.cz).  

Více info ve 

vyhlášce: https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-

reditele-ims-0.  

O CDS: https://ims.fsv.cuni.cz/studium/doktorske-

programy/centrum-doktorskych-studii  

  

Nabídka stipendijních pobytů na 
Universität Wien 

 

Oddělení zahraničních styků FSV UK nabízí 4 

jednoměsíční stipendijní pobyty v rámci přímé 

meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-

doktorandy na Universität Wien v roce 2021 

(září – prosinec 2021).  

Veškeré informace můžete nalézt na stránkách 

FSV UK v českém a anglickém jazyce.  

Zájemci ať posílají vyplněný aplikační 

formulář a další dokumenty na 

email exchange@fsv.cuni.cz do 20.července 

2021. 
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