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Vážené studentky, Vážení studenti, 

 

Newsletter IMS je tento týden opět vydatným čtivem! Kromě pozvánky na předávání 

čestného doktorátu UK prof. Marku Nekulovi, přináší opět i několik informací z 

kateder Institutu mezinárodních studií. 

 

Nabitá je též sekce Newsletteru s nabídkami - studentky a studenti bakalářských 

programů mají možnost ucházet se o stipendia na studium v Německu, 

poskytovaná za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, magisterským 

studentkám a studentům přináší Newsletter možnost stáže na Velvyslanectví ČR v 

Helsinkách a doktorandky a doktorandi si mohou přečíst o zajímavé 

možnosti Visegrad-Taiwan Scholarships. 

 

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. 



 

 

 

 

  

 

INFORMACE Z KATEDER A Z INSTITUTU 

 

 

Make Love, Not War! 
  

V zimním semestru se mohou magisterští studenti zapisovat do kurzu hostujícího přednášejícho, prof. 

Pierra Allana, s názvem Make Love, Not War: An Introduction to International Relations Ethics. 

 

Kurz se zaměří na teorie mezinárodních vztahů, etiku a její vztah k válečným konfliktům, lidským právům 

a dalším konceptům. Předmět bude probíhat ve dvou blocích v říjnu a v listopadu. Přesné termíny a další 

informace najdete v SIS. 
  

 

 

Sdělení KNRS: Nabídka pozice 
pomvěda 

Máte zájem o smysluplnou a časově nenáročnou 

práci? Chcete uplatnit své nápady při správě webu a 

sociálních sítí a podílet se na organizaci zajímavých 

akcí? Pak hledáme právě Vás! 

 

Přihlaste se na místo pomocné vědecké síly 

na Katedře německých a rakouských studií IMS! 

Nabízíme: 

- stipendium ve výši 2 000,-Kč/měsíc (říjen 2021 

- září 2022, celkově 24 000,-) 

- flexibilní pracovní dobu 

- pestrou pracovní náplň 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám, 

prosím, do 23. září 2021 stručný motivační dopis s 

uvedením Vašeho studijního oboru a ročníku na 

adresu zuzana.lizcova@fsv.cuni.cz. 

 

 

 

Sdělení KNRS: Progresivní 
zahraniční politika v Německu a EU 

  

Zajímají vás aktuální témata zahraniční politiky? Jak 

se řeší otázky bezpečnosti či změny klimatu? A co je 

to feministická zahraniční politika? 

 

Více se dozvíte na semináři Progresivní zahraniční 

politika v Německu a EU, který IMS v zimním 

semestru organizuje ve spolupráci s Univerzitou 

Komenského v Bratislavě a pražskou 

kanceláří Nadace Heinricha Bölla. 

 

Ještě je pár volných míst, přihlaste se! 

mailto:zuzana.lizcova@fsv.cuni.cz


 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

 

Nabídka stipendií Česko-německého fondu budoucnosti 

Stipendium na výjezd českých studentů do sousedního Německa, resp. na vybranou německou vysokou 

školu či univerzitu. GFPS zprostředkovává tato stipendia všem studentům, kteří mají zájem o německý 

jazyk (a chtějí ho zlepšit), o německou kulturu a obecně o zkušenosti ze zahraničí. Tato stipendia jsou 

poskytována studentům za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.  

 

 

Více informací na webu FSV UK. 

 

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

 

Stáž: Velvyslanectví ČR v Helsinkách 

Velvyslanectví ČR v Helsinkách bude nabírat stážistu/stážistku pro období 15. ledna 2021 – 30. června 

2022.  

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis v anglickém jazyce (max. 1 normostrana). 

V rámci výběrového procesu bude kandidát kromě telefonického pohovoru pověřen zpracováním úkolu (typu 

rešerše, shrnutí dokumentu v angličtině, návrh projektu apod.) 

 

Motivační dopisy a další dokumenty zasílejte na adresu svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 27. 9. 2021. 

 

Více informací ZDE. 

https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=037a68b87c&e=f6b2b9a3b1
mailto:svoz@fsv.cuni.cz
https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=13be402ab4&e=f6b2b9a3b1


 

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

 

Pozvánka: Perspektivy společné výzkumné a vědecké spolupráce 

Visegrad Fund nabízí možnost studentům PhD studia a postdoktorandům požádat si o Visegrad - Taiwan 

Scholarship. Pro více informací navštivte web Visegrad Fund. 

  

 

Uzávěrka přihlášek je 30. 9.2021! 

 

https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=3f4b8c421c&e=f6b2b9a3b1

