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Vážené studentky, Vážení studenti, 

 

Na úvod vítám nové studenty Institutu mezinárodních studií u IMS Newsletteru, který 

od teď přijde do Vašich emailových schránek každý čtvrtek. Jedná se o nástroj 

šíření důležitých informací z institutu a sdílení zajímavých pracovních či 

akademických nabídek vhodných právě pro studenty IMS. Je tedy rozhodně dobré 

newsletteru pravidelně pročíst. 

 

V tomto newsletteru naleznou studenti bakalářských programů nabídku krátkodobé 

práce pro nadaci Forum 2000, pro magisterské studenty 

přináší newsletter informace o nabídce studia na Varšavské 

univerzitě a pozvánku na Bezpečnostní akademii Evropských hodnot a studenti 

doktorských programů jsou pozváni na Mezinárodní konferenci k Ceně Václava 

Havla za lidská práva. 

 

Příjemné čtení přeje 

Filip Šourek 

PR koordinátor IMS 

 

  

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

Pracovní nabídka: Forum 2000 

Nadace Forum 2000 nabízí možnost zapojení se do příprav a realizace 25. výroční konference s názvem 

„What Now? Building Back Democratically“, která proběhne ve dnech 10-12.října 2021 v hybridní formě v 

Praze a online. 

 

Aktuálně nabízené nabízenou pozicí jsou hostesové/hostesky, přičemž se jedná o placenou pozici. 

https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=de2ca69260&e=f6b2b9a3b1


 

Informaci o programu a delegátech najdete na webových stránkách: www.forum2000.cz 

 

Pokud máte o pozici zájem zašlete prosím své CV do 31. srpna 2021 do 17:00 na 

email hr@forum2000.cz. 

  

 

 

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Nabídka: University of 
Warsaw 

  

Varšavská univerzita vyhlásila 

nabídku pro studenty univerzit v 

rámci aliance 4EU+ (kterou je i 

Univerzita Karlova).  Její členové 

mohou získat slevu na 

školném. Podrobné informace 

jsou zveřejněny na webových 

stránkách.  

Seminář: Bezpečnostní akademie 

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty přináší druhý ročník 

prakticky orientovaného dvousemestrálního vzdělávacího 

programu Bezpečnostní akademie, který je určen českým 

studentům a čerstvým absolventům se zájmem o bezpečnost a 

bezpečnostní politiku. Vzdělávací program bude probíhat od října 

2021 do května 2022. V případě příznivé epidemiologické situace 

budou realizovány i studijní cesty do Bruselu, Berlína, Bratislavy a 

Brna spojené s návštěvou institucí. Účastníkům pomůžeme v 

případě zájmu najít stáž dle jejich tematického zaměření. 

Účast v programu je zdarma, hrazené je cestovné a ubytování v 

rámci workshopů a neformálních setkání s osobností (v Praze), 

ubytování během studijních cest, strava a cestovné. Program 

probíhá v češtině a v angličtině. 

Přihlašování probíhá do 7. 10.2021 prostřednictvím formuláře 

na webu, kde zájemci o účast najdou další informace.  

https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=0581eedbde&e=f6b2b9a3b1
mailto:hr@forum2000.cz
https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=f9bd81bb87&e=f6b2b9a3b1
https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=9668790e7b&e=f6b2b9a3b1
https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=9668790e7b&e=f6b2b9a3b1
https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=de47dead67&e=f6b2b9a3b1


 

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

 

Pozvánka: Meznárodní konference k Ceně Václava Havla za lidská práva 

 

Mezinárodní konferenci k Ceně Václava Havla za lidská práva se koná dne 29. 9. 2021 od 13,00 v 

Pražské křižovatce. Titul letošního ročníku je Covidová dilemata: Práva a odpovědnost. Součástí 

programu bude i mimořádná diskuse věnovaná lidskoprávní krizi v Afghánistánu. Konference se koná v 

češtině a angličtině, tlumočení je zajištěno.  

 

Program konference, jména lidskoprávních aktivistů, kteří jsou letos na cenu nominovaní, a jména 

speakerů naleznete na webu: https://www.vaclavhavel.cz/cs/cena-vaclava-havla/9-rocnik-ceny-2021.  

 

On-line registrace na konferenci je k dispozici na webu konference nebo přímo. 

 

https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=c9327e956c&e=f6b2b9a3b1
https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=26b2d37e0a&e=f6b2b9a3b1
https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=21ea702005&e=f6b2b9a3b1

