Aktuality a příležitosti

Zrušení výuky prof. PhDr. Blanky Říchové, CSc. 3.12.
Vážení studenti,

výuka prof. PhDr. Blanky Říchové, CS.c. v úterý 3. 12. 2013 odpadá z důvodu nemoci.
Děkujeme za pochopení.

Před branami parlamentu: Debata s předsedy tří nejsilnějších
neparlamentních stran

Politologický klub Vás zve na debatu s předsedy tří nejsilnějších neparlamentních stran! Zajímá Vás, jak proběhlé
volby, blízké eurovolby a fungování malých stran hodnotí Ondřej Liška, Ivan Bartoš a Petr Mach? Tito pánové budou
debatovat o těchto tématech a budou zodpovídat zvídavé dotazy, které jim vy, diváci, připravíte. Debata se bude konat
9. 12. od 18:30 v místnosti 1037. Těšíme se na Vás!

Nejvýznamnější frankofonní simulace Evropského parlamentu

"Chcete se zúčastnit světově nejvýznamnější frankofonní simulace Evropského parlamentu? Ovládáte dobře
francouzský jazyk a zajímá Vás problematika EU? Láká Vás možnost, že právě Vámi schválený legislativní text bude
předložen před skutečný Evropský parlament a bude mít tedy reálnou šanci stát se platným zákonem? Jste ochotni
udělat kus práce pro zdárnou přípravu české delegace? Pokud ano, tak by Vás měla zajímat simulace SPECQUE
(Simulation du Parlement européen - Canada-Québec-Europe), jejíž už 17. ročník se bude konat 3. - 10. srpna 2014
v kanadském Edmontonu.
Univerzita Karlova plánuje vyslat již svoji třetí delegaci a Vy můžete být její součástí. Pokud máte zájem, prosím pošlete
svoje CV a motivační dopis ve francouzštině na specque.prague@gmail.com . Požadované dokumenty prosím zašlete
do 11. ledna. Součástí přijímacího řízení bude také osobní pohovor."

Pozvánka na seminář: sběr dat pro výzkum pomocí dotazníků
Milí studenti,

Centrum doktorských studií IPS zve na seminář s Martinem Buchtíkem ze Sociologického ústavu AV ČR, který se
uskuteční 3.12. od 17:00 v místnosti J3093. Tématem bude sběr dat pro výzkum pomocí dotazníků. Srdečně zváni jsou
nejenom DOKTORANDI, ALE ROVNEZ I MAGISTERSTI STUDENTI, ZVLASTE DIPLOMANTI.

Hodnocení kurzů začne v pondělí 25. 11. 2013

Od pondělí 25. 11. 2013 do pátku 13. 12. 2012 bude během přednášek a seminářů probíhat pravidelné hodnocení
kurzů . Předem děkuji za spolupráci všem pedagogům a studentům. Výsledky budou k dispozici online před koncem
února 2013. Od příštího semestru plánujeme přechod na elektronické hodnocení.
Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti

Výsledky prospěchových stipendií na IPS

Minulý týden byla vypočtena prospěchová stipendia za uplynulý akademický rok. Seznam studentů IPS s jejich
prospěchovým průměrem spočteným dle stipendijních pravidel najdete v příloze .
Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti

Zrušení konzultačních hodin prof. PhDr. Blanky Říchové, CSc. 2.12.
Vážení studenti,
rádi bychom Vás informovali, že prof. PhDr. Blanka Říchová ruší v pondělí 2.12.své konzultační hodiny.
Děkujeme za pochopení.
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Pozvánka na konferenci Aktivním občanem v EU
Vážení,

přijměte pozvání na závěrečnou konferenci v rámci letošního Evropského roku občanů, která je organizována Úřadem
vlády České republiky a Zastoupením Evropské komise v České republice.
Konference s názvem Aktivním občanem v EU proběhne pod záštitou pana Jiřího Rusnoka, předsedy vlády ČR, v
pondělí 2. prosince 2013 od 10 hodin v Kaiserštejnském paláci (Malostranské náměstí 37/23, Praha 1). Konference
je organizována ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Svoji účast potvrďte, prosím, na adrese konference@vlada.cz nejpozději do 29. listopadu 2013.
Program

VEČERY S ABSOLVENTY aneb jak se uplatnit po studiu na IPS

František Šulc: ředitel kabinetu ministra obrany
Institut politologických studií FSV UK zve nejen své studenty na další setkání z cyklu Večery s absolventy, které poskytují
současným studentům IPS možnost diskutovat s úspěšnými absolventy o odborných i kariérních otázkách.
Hostem třetího letošního setkání bude František Šulc, který je ředitelem kabinetu ministra obrany Vlastimila Picka a
předtím byl ředitelem kabinetu a vedoucím poradcem ministra obrany Alexandra Vondry.
Setkání se koná v Jinonicích v místnosti 4019 od 18:30 dne 27. listopadu 2013. Více informací nejen o Večerech s
absolventy naleznete na otevřené facebookové skupině: Alumni IPS FSV UK.

CALL FOR PAPERS AND PANEL PROPOSALS “Identity politics and
dynamics of (dis)integration in Europe”

Dear collleagues,
we would like to remind you that the call for papers and panels for 10th Convention of the Central and East European
International Studies Association (CEEISA) is out. Please find attached our call for papers . The Convetion will be held
at Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania between 12-14 June 2014.
Deadline for submissions is 1 December 2013.
More information will be continuously added on website http://ceeisa.org/index.php/conferences/upcoming-convention

Iberoamarická cena

Milí studenti,
rádi bychom upozornili na blížící se deadline soutěže Iberoamerická cena. Soutěžní práce musí být odevzdány do
29. listopadu 2013. Cílem soutěže je upevňování kulturních vazeb a podpora poznávání zemí Latinské Ameriky a
Pyrenejského poloostrova. Je určena českým vysokoškolským studentům bakalářského a magisterského studijního
programu. Tématické oblasti esejí jsou: umění, věda, kultura, ekonomie, historie, literatura, politika a společnost
iberoamerických zemí. Práce musí být napsaná ve španělštině nebo portugalštině. Informace o náležitostech
příhlášek včetně adresy, na kterou mají být přihlášky zaslány, naleznete zde .

Hyde Park: Setkání vedení fakulty s posluchači

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze zve všechny studentky a studenty na páté otevřené setkání s děkanem
a proděkany. Setkání se uskuteční v úterý 26. listopadu 2013 od 17:00 v místnosti č. 105, budova Opletalova.
plakát
facebook event

Časopis The Annual of Language & Politics and Politics of Identity
nově zařazen do prestižní databáze SCOPUS!

Časopis The Annual of Language & Politics and Politics of Identity je nově zařazen do prestižní databáze SCOPUS!
Rukopisy do recenzního řízení přijímáme průběžně, viz přiložený Call for Papers. Pro více informací o zaměření časopisu
a recenzním řízení viz www.alppi.eu .
Call for papers

Muslimové v ČR: Co konkrétního musí politické strany dělat?
(doporučení vycházející ze studie think-tanku Evropské hodnoty)

Dovolujeme si upozornit na novou studii think-tanku Evropské hodnoty, která je reakcí na kauzu zákazu hidžábů na
pražské střední škole:
Co ukázala naše studie politického diskursu na téma integrace imigrantů a menšin?
Konkrétní doporučení pro české politické strany si přečtěte na http://tiny.cc/iuza6w .
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(text je zeditovanou verzí závěrečných doporučení z publikace Defining Responses to Rise of Extremism in Europe,
kterou za podpory Think-tank Fundu Open Society Foundations připravili s evropskými partnery (například s bruselským
Centre For European Studies či maďarským Political Capital) think-tank Evropské hodnoty a Liga lidských práv)
Celou kapitolu o populismu spojeným s tématem Romů a muslimů o České republice v anglickém jazyce si můžete
přečíst ZDE .

Ocenění Zlatý kurz za vedení kurzů

Dne 5. listopadu 2013 se při příležitosti zasedání Akademického senátu FSV UK uskutečnilo další předávání ocenění
Zlatý kurz za vedení kurzů, které byly nejlépe hodnoceny při tradičním hodnocení kurzů .
Za letní semestr akademického roku 2012/2013 za IPS ocenění získali:
PhDr. Jitka Gelnarová, doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. a Mgr. Radek Švec
Ocenění je spojeno s finanční odměnou, vedení fakulty je z ocenění včetně finanční odměny vyjmuto.
podklady za uplynulý semestr a pravidla pro udělování ocenění
fotogalerie

Vyhlášení soutěže Česká inovace 2013

Rádi bychom informovali o vyhlášení soutěže Česká inovace 2013. Z kategorií soutěží se nás týká převážně ta s názvem
"Inovace ve veřejné správě". Soutěžící mohou do soutěže přihlásit svůj projekt, který je podle jejich názoru inovativní a
má potenciál přinést nebo již přináší změnu v lokálním nebo i v celosvětovém měřítku a zároveň má předpoklady pro
úspěšný komerční rozvoj. Další informace naleznete na adrese http://www.ceskainovace.cz/cz/soutez/o-soutezi .
Termín podávání přihlášek je do 6. 12. 2013 přes online formulář na výše zmíněných stránkách.

Doktorandská stipendia 2014 Univerzita Vídeň

Vážení,
rádi bychom upozornili na nabídku jednoměsíčních stipendií, které doktorandům a post-dokům UK v roce 2014 poskytne
Univerzita Vídeň.
Fakultní uzávěrka bude 5. února.
Příloha 1
Příloha 2

Ocenění naší absolventky Selmy Hamdi v soutěži o Cenu Josefa
Vavrouška 2013
Rádi bychom informovali, že naše absolventka Mgr. Selma Hamdi získala první první místo v soutěži o Cenu Josefa
Vavrouška v kategorii diplomových prací za studii: Ropa a voda v Saúdské Arábii optikou uržitelného rozvoje:
možné scénáře dalšího vývoje.
Vítězce srdečně gratujuleme!
Vyhlášení výsledků 18. ročníku Ceny Josefa Vavrouška, kterou každoročně vyhlašuje děkan Fakulty sociálních věd,
naleznete zde: Cena Josefa Vavrouška, 18. ročník .
Ocenění bude vítězům předáno dne 13. listopadu 2013 ve 14:00 hod. v Malé aule Karolina u příležitosti slavnostního
zasedání Vědecké rady FSV UK.

POST - Portál odborných studentských textů
Vážení studenti,

rádi bychom Vám představili nový internetový portál POST, který je zaměřen na publikaci nejkvalitnějších a
nejzajímavějších studentských textů.
Pro splnění studijních povinností jste jako studenti FSV UK nuceni každý semestr sepsat množství seminárních prací,
které jsou často velice originální. Tyto práce však málokdy přečte někdo jiný než Vy a Váš vyučující. Proto jsme založili
POST - portál, který Vám přiblíží názory a pohledy Vašich kolegů, poslouží jako kvalitní zdroj akademického výzkumu
a zároveň se pro Vás může stát zajímavou publikační platformou, která přiblíží Vaše texty širší veřejnosti.
Pro bližší informace navštivte internetové stránky www.postnito.cz nebo facebookový profil facebook.com/postnito.cz .
Pokud máte zájem o publikaci Vaší práce na POSTu, postupujte podle následujících pokynů: http://postnito.cz/?
page_id=3480 .

Vracení jednoho výtisku závěrečných prací

Milí studenti,
stále vracíme 1 výtisk obhájených bakalářských a magisterských prací. Platí pro studenty, kteří obhajovali v září 2012,
lednu, červu a září 2013. Pro svou práci si můžete přijít kterýkoliv den od 8 do 16 hodin na sekretariát IPS.
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Soutěž o nejlepší magisterskou a bakalářskou práci na téma
globálních problémů lidstva a rozvojové spolupráce
Milí studenti,

přihlaste se do soutěže o nejlepší magisterskou a bakalářskou práci na téma globálních problémů lidstva a rozvojové
spolupráce, více informaci zde .
Plakát

Nejnovější publikace doc. Plechanovové: zvláštní číslo časopisu West
European Politics 36(6) "Decision-Making in the EU before and after
the Lisbon Treaty"

Právě vyšlo zvláštní číslo časopisu West European Politics 36(6) "Decision-Making in the EU before and after the Lisbon
Treaty" http://www.tandfonline.com/toc/fwep20/36/6#.UlVHRhCgapS , které je výstupem projektu ‘Decision-Making
in the European Union Before and After the Lisbon Treaty’ (DEUBAL), podporovaného evropským pogramem Jean
Monnet. Hlavními partnery projektu byly Madeleine Hosli (Leiden University, Amy Verdun (University of Victoria), Amie
Kreppel (University of Florida) a Běla Plechanovová z Katedry mezinárodních vztahů IPS FSV UK. Doc. Plechanovová
je spolueditorkou tohoto zvláštního čísla a autorkou článku "National Actors in the Post-Lisbon EU: Shoul We Expect a
Change in National Strategies?" http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2013.826026#.UlVGIBCgapR .

Noví koordinátoři na IPS
Vážení studenti,
svými dotazy ohledně studia v bakalářském oboru PMV, magisterském oboru Politologie a GPS a programu Erasmus
se obracejte od 14. 10. 2013 přednostně na příslušné koordinátory:
PhDr. Jan Kofroň, Ph.D. - koordinátor bakalářského studia oboru MPV, Erasmus pro bakaláře
PhDr. Michael Romancov - koordinátor magisterských oborů Politologie a GPS, Erasmus pro magistry POL a GPS

Zpřístupnění plných textů článků ve špičkových časopisech
Do konce listopadu 2013 zpřístupnilo nakladatelství Taylor and Francis velkou část elektronických časopisů ze svého
portfolia předplatitelům jiných titulů. Máte tak jedinečnou možnost dostat se k plným textům článků ve špičkových
časopisech, které na Univerzitě Karlově nejsou běžně přístupné. Využijte této příležitosti pro vyhledání textů pro Vaši
odbornou práci.
Přístup je možný z IP adres UK nebo vzdáleně po přihlášení ze stránky http://pez.cuni.cz/ k databázi Taylor & Francis
e-journals ( http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=208 )
V případě dotazů se na nás obraťte e-mailem ( knihovnajin@ruk.cuni.cz ) nebo osobně.

Vyhláška pro studenty magisterského oboru Politologie - náhrada za
kurzy doc. Lebedy
Milí studenti,

rádi bychom vás upozornili na novou vyhlášku garantky oboru Politologie prof. Říchové o náhradě za kurzy doc. Lebedy,
který končí od akademického roku 2013/2014 blokovou výuku na IPS. Tím je, jak již bylo loni avizováno, ukončena
výuka povinných magisterských kurzů oboru Politologie JPM340 a JPM341 (Volební analýza I. a II.). Vyhláška zde .
Tyto povinné kurzy jsou v Karolince 2013/14 nahrazeny novými povinnými kurzy (JPM579 a JPM580), které mají za
povinnost plnit jako součást svého studijního programu pouze studenti, kteří nastoupili ke studiu v tomto akademickém
roce.
Studenti, kteří začali studovat magisterský obor Politologie v akademickém roce 2012/13, resp. dříve a doposud nesplnili
povinné kurzy JPM340 a JPM341, musí písemnou formou požádat o to, aby mohli tyto kurzy nahradit nově
zařazenými povinnými kurzy:
JPM579 – Teorie politických stran (přednášející doc. PhDr. M. Perottino, PhD)
JPM580 – Stranické systémy (přednášející PhDr. M. Brunclík, PhD).
Studenti, kteří povinné kurzy JPM340 a JPM 341 již splnili v souladu se svým studijním programem, si nové povinné
magisterské kurzy (JPM579 a JPM580) nemohou vybírat pro plnění svých studijních povinností!
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Hostující profesoři na IPS FSV UK v ZS 2013/2014

Milé kolegyně, milí kolegové,
níže naleznete seznam hostujících profesorů, kteří navštíví náš institut v zimním semestru ak. r. 2013/2014. Seznam
obsahuje i kódy kurzů, jejich názvy či termíny výuky.
Příloha:

Seznam hostujících profesorů na IPS FSV UK

Vyhláška garantky studijního oboru Politologie - Mgr. studium:
rozdělení povinně volitelných kurzů do skupin dle specializace

Vážení studenti,
na webových stránkách IPS: sekce Institut/podsekce Dokumenty a formuláře/Vyhlášky vedoucí katedry politologie IPS
byla zveřejněna vyhláška k rozdělení skupin povinně volitelných kurzů dle specializace jako dodatek ke studijnímu plánu
pro akademický rok 2013/2014 studijního oboru Politologie - navazující magisterské studium.

Vyhláška garantky oboru Politologie k magisterským stážím (kurz
JPM582)

Milé studentky, milí studenti magisterské politologie,
dnes byla zveřejněna Vyhláška garantky magisterského oboru Politologi k organizaci stáží v praxi (povinně
volitelný předmět magisterského studia oboru). Dostupná je zde v prokliku nebo na stránkách IPS: sekce Institut /
podsekce Dokumenty a formuláře / Vyhlášky vedoucí katedry politologie IPS.

Úspěch projektové žádosti IPS FSV UK v rámci programu OPPA

Milí studenti bakalářského programu,
rádi bychom Vás informovali o úspěchu projektové žádosti IPS FSV UK v rámci programu OPPA, který vám přinese
nové možnosti studia!
Projekt s názvem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace
studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) byl
schválen k financování Zastupitelstvem hl. města Prahy. Projekt bude financován z Evropského sociálního fondu v rámci
Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).
Prostředky z projektu budou použity na zkvalitnění výuky v bakalářském prezenčním studiu oboru Politologie a
mezinárodní vztahy (PMV), a to formou začlenění nového kurzu Analýza politiky a profesních stáží studentů mezi
povinně volitelné kurzy v rámci bakalářského studia oboru PMV.
Součástí projektu je též série workshopů zaměřených na propojení profesní výuky a odborných znalostí s využitím
poznatků absolventů oboru působících v různých institucích státní a veřejné správy či neziskových organizacích. Projekt
proběhne v období od 1. července 2013 do 28. února 2015.
Další informace budou postupně doplňovány do záložky OPPA: Aplikovaný výzkum v oboru politologie
ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-275.html
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