DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Balkánská, eurasijská a středoevropská studia

Katedra ruských a východoevropských studií
• Založena roku 1994 jako součást Institutu mezinárodních studií
(historie viz http://tarantula.ruk.cuni.cz/KRVS-8.html)
• Jediná katedra v ČR se speciálním a komplexním zaměřením na Střední Evropu,
Balkán (včetně Řecka, Turecka a Kypru), Pobaltí, Rusko, východní Evropu (Ukrajinu,
Bělorusko a Moldavsko), Kavkaz (severní i jižní) a Střední Asii
• Špičkoví specialisté v oboru s publikačními výstupy v tuzemsku i v zahraničí, včetně
předních mezinárodních nakladatelství (Johns Hopkins University, Palgrave)
• Kolektiv zapálených a nadšených lidí objevujících regiony,
o kterých se stále mnoho neví
• Přátelská a tvůrčí atmosféra

http://krvs.fsv.cuni.cz/

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia
Proč studovat BECES?
Navazující dvouletý denní magisterský studijní obor v češtině, ukončený státní
zkouškou a diplomovou prací (rozsah cca. 80 s.). Titul mgr.
• Multidisciplinární přístup
• Teoretická i metodologická průprava

• Moderní dějiny

• Aktuálnost studovaných problémů

• Politický systém

• Široká spolupráce se zahraničím

• Právní systém

• Výuka zahraničních profesorů

• Přednášky diplomatů, zaměstnanců
státních institucí a mezinárodních
organizací
• Studium a stáže v zahraničí

• Publikace studentských prací
• Zapojení do projektů

• Sociálně-kulturní problémy
• Zahraniční politika
• Geografie
• Hospodářství
• Antropologie

• Čilý studentský život
http://krvs.fsv.cuni.cz/

Přijímací zkoušky (dvoukolové)
Písemná část (max. 100 bodů):
1. esej na jedno ze tří historicko-politických témat (max. 30 bodů);
eseje jsou psány v jazyce dle požadavků příslušného oboru, což je u
BECES angličtina nebo němčina
2. test ověřující historické, kulturní, politické a geografické znalosti (max.
70 bodů)
Ústní část (max. 60 bodů):
1. Pohovor ověřující znalosti v rámci zaměření na příslušný region,
včetně ověření znalostí cizích jazyků
Ověření znalosti cizího jazyka u ústní zkoušky zahrnuje v případě BECES
překlad odborného textu v ruštině, polštině, srbochorvatštině,
angličtině, němčině, francouzštině, vždy však musí jít o jiný jazyk, než byl
ten, v němž byla napsána esej, přičemž samotná zkouška může probíhat
jak v češtině, tak v jednom z uvedených jazyků
2. Motivace ke studiu vycházející ze seznamu přečtené literatury (který
je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímací zkoušky)
Viz http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-495-version1-Podminky_pririz_2012_2013.pdf

Zapojení studentů do vědy a výzkumu
Grantová agentura UK
• Možnost získání grantů pro doktorské i magisterské studenty

Specifický vysokoškolský výzkum
• Zapojení doktorských a magisterských studentů do badatelských týmů

• Téma pro rok 2012: Vybrané problémy veřejné politiky v euro-atlantické oblasti po
roce 1945.
• Výběr z výsledků projektu:
•

Karel Svoboda et al.: Perspektivy rozvoje energetiky zemí Střední a Východní Evropy. (20tičlený tým)

•

Kateřina Králová a Konstantinos Tsivos et al.: Vyschly nám slzy… Řečtí uprchlíci v Československu.
(12členný tým)

•

Kateřina Králová a Hana Klamková et al.: Poválečná rekonstrukce a paměť židovských komunit SVJE.
(16členný tým)

Mezinárodní projekty: Geschichtswerkstatt Europa apod.
Studentské aktivity
•

Projekt POST - http://postfsv.wordpress.com/about/ aj.

http://krvs.fsv.cuni.cz/

Týmové a studentské publikace
SVOBODA, Karel - ANDER, Adam ANDRLE, Jakub - BRABCOVÁ, Olga BŮŽKOVÁ, Iveta - CIBULKOVÁ, Petra IRMANOVÁ, Eva - KOCIAN, Jiří KOSOVÁ, Jana - KRÁLOVÁ, Kateřina LITERA, Bohuslav - LOMÍČEK, Jan PELÍŠKOVÁ, Eva - PIKAL, Kamil PROCHÁZKA, Jan - SKÁLOVÁ, Barbora SRSTKOVÁ, Nela - ŠIMÁK, Jakub - ŠVEC,
Luboš - TEJCHMAN, Miroslav VYKOUKAL, Jiří. Energie spojující či
rozdělující? Perspektivy rozvoje
energetiky zemí Střední a Východní
Evropy. 1. vyd. Sokolov: Flavia Viera,
2011. ISBN 978-80-904954-0-1,
311 s.

KRÁLOVÁ, Kateřina a Konstantinos
TSIVOS. Vyschly nám slzy--: řečtí
uprchlíci v Československu. 1. vyd.
Praha: Dokořán, 2012, 335 s. ISBN 97880-7363-416-2, 335 s.

SOULEIMANOV, Emil. Organizovaný zločin.
Praha: Auditorium, 2012, 142 s. ISBN 97880-87284-27-8, 142 s.

ŠMIDRKAL, Václav - SKÁLOVÁ, Barbora EMLER, David - FILIPOVÁ, Lucie – ANDRLE,
Jakub - HRUŠKA, Bohuslav - KRAUSOVÁ,
Anna - PAVLEEVA, Elena. Vybrané
metodologické problémy mezinárodních
teritoriálních studií. 1. vyd. Praha:
Matfyzpress, 2010. ISBN 978-80-7378-1576.

Články v odborných českých i zahraničních
periodicích (AUC, SP, SD, ČČH, Europe-Asia
Studies, Problems of Post-communism ...)

http://krvs.fsv.cuni.cz/

Studentská mobilita
• Fond mobility
• Mezivládní dohody
• DAAD
• Aktion Österreich

Bulharský ministr zahraničí Nikolaj Mladenov (2010)

• Evropské výměnné pobyty (Erasmus)
• Program CEEPUS (Balkán + východní Evropa)
• Meziuniverzitní dohody (post-SSSR, Balkán, USA aj.)

• Fulbright (alumni Johns Hopkins University, Yale, Harvard aj.)
• PRAXE (ERASMUS, Open Society Fund –Young Analysts aj.)
Více informací na http://tarantula.ruk.cuni.cz/FSVINT-1160.html

Ocenění vyučujících
• Vyznamenání Za zásluhy III. stupně udělené prezidentem Ukrajiny - PhDr. Bohdan
Zilynskyj, Ph.D. (2009)
• Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v oboru společenskovědním - Doc.
PhDr. Luboš Švec, CSc. (2001), doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.,
PhDr. Bohuslav Litera, CSc., PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (2000).

Ocenění studenti
• Pochvala děkana FSV za vynikající diplomovou práci
• Jan Šindelář, Jiří Kocián (2012)
• Michaela Kůželová (2011)

http://krvs.fsv.cuni.cz/

Teritoriální
studia

Věda a
výzkum

Absolvent BECES

Mobilita a
praxe

Schopnosti a dovednosti

Zahraničí

•

Analytické myšlení a schopnost
syntetizovat

•

Kritické myšlení

•

Metodologické a teoretické
ukotvení

•

•

Historické, politické, společenské
a hospodářské souvislosti

•

•

Znalost mezinárodních vztahů

•

Orientace v mezinárodních
organizacích

•

Přehled o současném dění ve
světě

•

Kultivovaný písemný i ústní projev

•

Jazyková vybavenost

•

Flexibilita

•

•

Mezinárodní instituce a organizace
(Evropská komise, Evropský parlament,
OBSE)
Akademická sféra
Think-tanky
Korporace

Česká republika
•

•
•
•
•

Státní správa (ministerstvo zahraničních
věcí ČR, kancelář prezidenta ČR, úřad
vlády ČR)
Soukromá sféra
Neziskové organizace, nadace
Média
Univerzity a vysoké školy

První absolventi BECES (2012)

A VY MŮŽETE NÁSLEDOVAT 
http://krvs.fsv.cuni.cz/

