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Vážené studentky, Vážení studenti, 

 

Jak poznat, že se blíží začátek nového semestru? Jednoduše - newsletter IMS se po 

létě začíná zase pořádně plnit. Níže naleznete pozvánku na předávání čestného 

doktorátu UK prof. Marku Nekulovi, který je mimo jiné vedoucím programu Česko-

německá studia na univerzitě Regensburg. Pro IMS se jedná o ohromnou událost a 

zejména studenti ČNS by na předávání rozhodně neměli chybět. (Více informací 

naleznete na webu institutu!) 

 

Kromě toho se s Vámi jednotlivé katedry IMS podělí o informace o tom, na jaké nové 

kurzy / pedagogy / akce se můžete v nadcházejícím semestru těšit. Čtěte, ať víte 

na jaké předměty při pondělním zápisu předmětů rozhodně nezapomenout kliknout! 

 

A jako vždy nechybí ani zajímavé pracovní a akademické nabídky, pro které 

scrollujte na konec newsletteru. 

 

Příjemné čtení přeje 

Filip Šourek 

PR koordinátor IMS 

 

Dne 22. září 2021 od 14:30h proběhne předání čestného doktorátu Univerzity 

Karlovy prof. Dr. phil. PhDr. Marku Nekulovi, vedoucímu programu Česko-

německá studia na univerzitě Regensburg. 

https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=88196efa89&e=f6b2b9a3b1


 

 

 

 

  

 

INFORMACE Z KATEDER A Z INSTITUTU 

 

 

Sdělení IMS: Nové kurzy v ZS! 
  

Zajímá Vás, jaká témata hýbou mezinárodně politickou či historickou komunitou? Chcete se 

zapojit do veřejných diskusí a naučit se, jak správně napsat názorový blog? 

Zapište se v ZS 2021/2022 na seminář Reflexe veřejné debaty, který společně organizují 

všechny čtyři katedry IMS! Více se dozvíte v SIS… 

 

Studujete v magisterském programu a zatím nevíte, kam po IMS? Jaké perspektivy a 

možnosti uplatnění nabízejí soukromé firmy, média, státní úřady či neziskové organizace? Jak 

správně prezentovat a napsat životopis? 

Pokud si kladete tyto otázky, přihlaste se na nový seminář Od teorie k praxi 

v sociálních vědách, diskutujte s absolventy, kteří v daných oborech působí a zúčastněte se 

praktických workshopů! 

 

 
Sdělení KRVS: Hostující vyučující a pozvánka 

  

V zimním semestru se ke KRVS přidají dva exkluzivní hostující pedagogové. Těmi jsou: 

- Razia Sultanova, špičková kulturoložka Cambridge University, se svým vědeckým seminářem o 

kulturních otázkách pozdního SSSR 

- Anna Taliaronak z Minské univerzity, která do loňska pracovala v minské kanceláři zmocněnkyně OSN 

pro lidská práva v Bělorusku 

Dále na 16.10.2021 KRVS připravuje ve spolupráci s dalšími organizacemi oslavu stého výročí 

masarykovské Ruské pomocné akce, která proběhne formou festivalu v Hale 40 v pražské tržnici. 

  
 



 

 
Sdělení KES: Nabídka pozice 

pomvěda  

Zveme Vás do pracovního kolektivu Katedry 

evropských studií. Máte-li zájem se podílet na 

fungování naší katedry, přinášet novou inspiraci a 

učit se novým dovednostem, přihlaste se na 

pozici pomocné vědecké síly na KES pro 

nadcházející zimní semestr 2021/2022. 

Nabízíme motivační finanční ohodnocení a 

časovou flexibilitu. 

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete do 27. září 
2021 motivační dopis s uvedením  studijního 
oboru a ročníku na 
adresu eliska.tomalova@fsv.cuni.cz. 

 

 
 
 
 

Sdělení KSAS: Kurz vyučovaný 
Cameronem Munterem 

 

Katedra severoamerických studií v následujícím 

akademickém roce nabídne studentům 

magisterských programů kurz s titulem Managing 

Diplomatic Crisis: Challenges of Diplomacy in 

the Twentieth Century jehož vyuřujícím bude 

Cameron Munter, bývalý velvyslanec Spojených 

států v Pakistánu a Srbsku.  

 

  

 

 

 

 

 
Sdělení KES: Kurz s prof. Iainem McLeanem a dr. Scotem Petersonem 

 

Po loňské covidové pauze katedra evropských studií v zimním semestru opět s potěšením nabízí všem 

bakalářským studentům kurz hostujících přednášejících z Oxford University, prof. Iaina McLeana a dr. Scota 

Petersona, JTB310 Current Developments in British Politics: Brexit, Parties and the Constitution. Předmět 

proběhne formou dvou dvoudenních výukových bloků. V prvním bloku dr. Peterson uvede posluchače do 

aktuálního politického a ústavního vývoje Británie, v druhém bloku se prof. McLean zaměří na otázky Skotska, 

Severního Irska a budoucnosti Spojeného království. Konkrétní termíny výukových bloků budou známy v 

nejbližších dnech.  

 

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

Pracovní nabídka: Odbor mezinárodních věcí a Evropské unie MZ ČR 

S blížícím se předsednictvím České republiky v Radě EU od července 2022 posiluje Odboru 

mezinárodních věcí a Evropské unie Ministerstva zdravotnictví personální zastoupení. V současné 

chvíli se budou vypisovat tyto pracovní pozice 

• Ministerský rada; magisterské studium; 13. platová třída; hlavní pracovní poměr; pozice ve 

služebním poměru - Oddělení Evropské unie 

• Ministerský rada; magisterské studium; 13. platová třída; hlavní pracovní poměr; pozice v 

pracovním poměru - Oddělení Evropské unie 

mailto:eliska.tomalova@fsv.cuni.cz


 

• Ministerský rada, bakalářské studium, 12. platová třída; hlavní pracovní poměr; pozice ve 

služebním poměru - Odbor mezinárodních věcí a Evropské unie 

Primární náplní práce bude podílení se na přípravě českého předsednictví. Všichni noví kolegové mají 

možnost absolvovat týdenní pracovní stáž na Stálém zastoupením při EU v Bruselu, aby se seznámili s 

chodem Rady EU a navázali pracovní vztahy s kolegy ze Stálého zastoupení, se kterými na denní bázi 

spolupracujeme. 

 V případě zájmu studentů či jakýchkoliv případných dotazů se lze obrátit na 

email aneta.lopourova@mzcr.cz. 

 

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

 

Pozvánka: Perspektivy společné výzkumné a vědecké spolupráce 

DAAD a Univerzita Karlova pořádá akci s názvem „Německo: země příležitostí. Perspektivy společné 

výzkumné a vědecké spolupráce“, která se koná 15. září 2021 od 16:00 hodin v 

prostorách Karolina. Jejím cílem je informovat doktorandy a mladé vědce o možnostech individuálních i 

projektových stipendijních programů v Německu. 

Partnerské organizace budou na akci zastoupeny „stánky“ s informačními materiály, které budou účastníkům 

akce k dispozici od 18:00 hodin. 

V případě zájmu potvrďte účast do 9. 9. 2021 na email team@daad.cz (jméno, působiště, kontaktní email). 

 

mailto:aneta.lopourova@mzcr.cz
https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=12a916734b&e=f6b2b9a3b1

