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Vážené studentky, Vážení studenti, 

 

věnujte prosím pozornost newsletteru Institutu mezinárodních studií FSV UK. 

Klíčovou informací pro všechny studenty fakulty je zřízení nové funkce 

studentských ombudsmanů! Neváhejte navštívit web FSV UK a dočíst se všechny 

informace. Kromě toho přináší newsletter nabídku stáží v EUROPEUM a informace 

o čtyřdenním semináři, kterého se vybraní studenti budou moci zúčastnit v Bruselu a 

výběrové řízení probíhá právě teď. 

 

Zdravím Vás a přeji příjemné prožití dovolených, naplňující zážitky z letních stáží i 

pevné nervy těm, kteří se připravují na zářijový termín SZZ! 

 

S přáním příjemného čtení 

Filip Šourek 

PR koordinátor IMS 

 

  

 

STUDENTSKÝ OMBUDSMAN 

 

Fakulta sociálních věd UK a Akademický senát FSV UK zřizují novou funkci studentských 

ombudsmanů, která se jakožto nový podpůrný orgán bude zasazovat o přívětivější prostředí na 

fakultě. Studentský ombudsman bude fungovat jako poradce, zprostředkovatel a mediátor mezi 

studenty, pedagogy, vedením jednotlivých institutů i celé fakulty. Funkce studentského 

ombudsmana vznikne v rámci každého z institutů a bude k dispozici pro studenty na všech 

https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=aaab3e7b82&e=f7d4735a13


 

stupních studia. Volby studentských ombudsmanů pak proběhnou na začátku října 2021. 

  

Všechny potřebné informace o nově zřizované pozici jsou dostupné na webu FSV! 

 

 

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

 

Výběrové řízení: EUROPEUM 

 

 

EUROPEUM (Institute for European Policy) vyhlásil výběrové řízení na stážistické pozice v organizačním a 

komunikačním týmu s nástupem od září 2021! 

Deadline na přihlášení je 29.8.2021 a všechny potřebné informace jsou k dispozici na webu EUROPEUM. 

 

Výběrové řízení – organizační stáž: https://www.europeum.org/data/articles/organizacni-staz.pdf 

Výběrové řízení – komunikační stáž: https://www.europeum.org/data/articles/komunikacni-staz.pdf 

 

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

TEPSA: EU@Work Seminar on Digital Policies 

TEPSA has just published a call for applications for the new EU@Work Seminar on Digital Policies, which 

will take place in Brussels from Tuesday 26 to Friday 29 October 2021 under the academic lead of 

Andrea Garcia Rodríguez, Researcher and Project Manager at the Barcelona Center for International 

Affairs, funded by the Europe for Citizens Programme. Applications are open to Master students until 

Wednesday 1 September 2021. 

 More information about the seminar, the call for applications and draft agenda can be found HERE. 
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