Navazující magisterské programy v České republice
Univerzitní perspektivy po ukončení Česko-německých studií / Deutsch-Tschechische Studien*
Studijní obor

Univerzita a fakulta

Area Studies

Karlova univerzita,
Fakulta sociálních věd

Místo

Praha

Délka studia

2 roky

Podmínky přijetí
MAS programme is open to students who have already completed a Bachelors degree
(or equivalent) in a related programme of study (social sciences, political sciences,
international relations, history), or combinations of these programmes with other study
tracks (economics, law, cultural studies, languages).

Přijímací zkoušky

NE

https://is.cuni.cz/studium/eng/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21206

Balkan, Eurasian and Central European Studies

Karlova univerzita,
Fakulta sociálních věd

Praha

2 roky

The BECES programme is open only to students who have already completed a Bachelors
degree (or equivalent) in a related programme of study (area studies, history, political
science), or at least combinations of these programmes with other study tracks
NE
(languages, geography, economics, social sciences).
https://is.cuni.cz/studium/eng/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21207

Bezpečnostní a strategická studia

Masarykova univerzita, Fakulta
sociálních studií

Brno

2 roky

Ukončené bakalářské vzdělání.

Přijímací zkouška probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které
uchazeč doručí (motivační dopis, strukturovaný životopis). Případné 2. kolo probíhá ve
formě písemného testu.
https://www.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium/vyberte-si-obor/10020bezpecnostni-a-strategicka-studia#prijimaci-rizeni

Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalář).
Bezpečnostní studia

Karlova univerzita,
Fakulta sociálních věd

Economics and Finance

Karlova univerzita,
sociálních věd

Fakulta

Praha

2 roky

Praha

2 roky

jednokolové:
odborně zaměřený test (bezpečnostní problematika)
U absolventů bakalářského studijního oboru 6701R011 Politologie a mezinárodní vztahy,
test z angličtiny
kteří absolvovali v akademickém roce 2018/2019 a hlásí se ke studiu na rok
2019/2020, může děkanka na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20794
při studiu daného programu dosáhli studijního průměru do 1,80 včetně.
Dostačující kompetence v matematice a angličtině.

Candidates must have completed an academic BA degree in either the Arts, Humanities
or Social Sciences or in a relevant discipline to Euroculture, e.g: European Studies,
History, International Relations, Cultural Studies, Literature, Sociology, Political Sciences,
Anthropology, Philosophy, Communication and Media Studies, International/ European
Law, Theology.
Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context

Univerzita Palackého, Filozofická
fakulta (joint degree)

NE

https://fsv.cuni.cz/en/admissions/masters-degrees/master-economics-and-finance-mef

Olomouc

2 roky

NE

https://www.euroculturemaster.eu/how-to-apply/requirements
Students should have a sufficient Level of English, certified by a CAE, TOEFL or IELTS
test.MINIMUM SCORES ENGLISH TEST:
TOEFL Paper-based: 580; TOEFL Internet-based: 92; TOEFL Computer-Based: 237
IELTS: minimum overall score 6.5, with no subcomponent (listening, reading, writing,
speaking) scoring lower than 5.5
CAE Cambridge Certificate in Advanced English: C1; Cambridge Proficiency in English: C2

European Politics

Masarykova univerzita, Fakulta
sociálních studií

Brno

2 roky

The students are accepted on the basis of the results from prior degree (Bachelor or
higher), and motivation letters and other documents specified on the web of the degree
program. The European Politics Master's program is open to students holding a
Bachelor's or equivalent degree in the social sciences (political science, International
NE
Relations, European studies, and related disciplines, including history, law, economics,
etc.) or the humanities from a recognized institution of higher education. Applicants
must have a good command of the English language.
https://www.fss.muni.cz/admission/master_studies/european_politics?lang=en

European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master
Programme (EPS)

Karlova univerzita,
Fakulta sociálních věd

Praha

2 roky

European Politics and Society (EPS): Vaclav Havel Joint Master Programme is a
multidisciplinary two-year programme linking the fields of European politics,
contemporary history and culture, economy, international relations and policymaking.
The key role of the programme is to identify and analyse challenges Europe faces today
(migration, security, populism). https://fsv.cuni.cz/en/eps

Evropská ekonomická integrace

Vysoká škola ekonomická, Fakulta
mezinárodních vztahů

Praha

2 roky

Řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu.

NE

Test z ekonomie, odborného předmětu a jednoho cizího jazyka.

Evropská kulturní studia

Západočeská univerzita, Filozofická
fakulta

Plzeň

2 roky

Program je vhodný zejména pro absolventy bakalářských studií lingvistického,
filozofického, antropologického, sociologického a politologického zaměření.

https://fmv.vse.cz/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni-na-navazujici-magisterskestudium/
Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, během kterého komise zjišťuje
uchazečův všeobecný kulturní přehled a celkovou motivaci ke studiu. Zkouška se zaměřuje
na otázky z filozofie, historie, religionistiky a dějin a teorie umění (literatury, malířství,
sochařství, architektury a filmu) primárně evropských zemí, mohou však být zasazeny do
světového kontextu. Otázky budou vycházet ze seznamu odborné literatury, který uchazeč
přinese, a z vlastní kvalifikační práce uchazeče (bakalářské, popř. diplomové). U této práce
není podmínkou, aby souvisela s oborem.
https://ff.zcu.cz/study/obory/follow-up/6107T019.html

Evropská studia

Evropská studia a diplomacie

Masarykova univerzita, Fakulta
sociálních studií

Univerzita Palackého, Filozofická
fakulta

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů: motivačního dopisu
a strukturovaného životopisu.
Brno

2 roky

NE
https://www.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium/vyberte-si-obor/7964evropska-studia#prijimaci-rizeni

Olomouc

2 roky

Ukončené bakalářské vzdělání.

Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v humanitních a sociálněvědných disciplínách (test SPF) + oborový test ke studijním programům na politologii
NEBO
test SCIO
http://newstudujpolitologii.upol.cz/

Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií /ZSV ES/ - NSZ SCIO.
Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Univerzita Palackého, Právnická
fakulta

Geopolitical Studies

Karlova univerzita, Fakulta sociálních
Praha
věd

Olomouc

2 roky

2 roky

Ukončené bakalářské vzdělání.

Bachelors degree
English language proficiency (both written and oral)

https://studijniprogramy.upol.cz/nc/obor/detail/evropska-studia-se-zamerenim-na-evropskepravo1/?tx_vlkstagobory_katalog%5Bcontroller%5D=Obory&cHash=177b140e3dbb7ef6e96035
3079618f19

NE

https://is.cuni.cz/studium/eng/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21185
Ukončené bakalářské vzdělání a doklad o znalosti angličtiny.
International Business - Central European Business Realities

Vysoká škola ekonomická

Praha

2 roky
https://ib.vse.cz/prospective-students/admission-requirements/

International Economic and Political Studies

Karlova univerzita, Fakulta sociálních
Praha
věd

2 roky

Esej a motivační dopis.
https://ib.vse.cz/entrance-exam-long-distance-exam-via-email/

Komise pro přijímací řízení na základě dodaného diplomu o ukončení bakalářského či
magisterského studia (oborů ekonomického zaměření, humanitních oborů nebo sociálně
vědních oborů) rozhodne o přijetí uchazeče. Doklad o znalosti angličtiny.
NE
https://studypolitics.fsv.cuni.cz/PPUEN-37.html

International Management

Vysoká škola ekonomická, Fakulta
podnikohospodářká

Praha

2 roky

Ekonomicky zameřený bakalářský obor a velmi dobrá znalost anglického jazyka.

The admission procedure consists of 2 intakes. The 1st intake deadline is on February 28,
2019, selected students will pass the assessment center. The 2nd intake is subject to
available spots, the deadline is on April 30, 2019, additionally, GMAT ≥ 650 is required,
selected students will pass the Skype crack the case interview. Maximum 55 students can
be accepted (1st + 2nd intake).
https://cemsmim.vse.cz/admi/admissions/admission-requirements/

You need to hold (or expect to obtain) an upper second class honours degree (or
international equivalent) in a relevant subject area. If your Bachelors degree is in an
unrelated subject, you must demonstrate their interest in IMESS through the
supplementary questionnaire.
International Masters in
Economy, State and Society

Karlova univerzita,
Fakulta sociálních věd / UCL (double
degree)

Praha, London

2 roky

If your first language is not English, you must provide recent evidence that your spoken
and written command of the English language is adequate for the programme e.g.
‘good’ level in accordance with UCL English Language Policy.

NE

https://www.ucl.ac.uk/ssees/study-us/levels-study/graduate-taught/imess/imess-howapply

International Relations

Karlova univerzita,
sociálních věd

Fakulta

Praha

2 roky

Application:
- a diploma certificate of BA level education, or an up-to-date certificate of attendance of
a study programme, indicating that the applicant will obtain the BA level diploma by the
time of the start of our programme
NE
- a transcript of grades from the previous study programme(s)
- a short academic CV
- a motivation letter
https://is.cuni.cz/studium/eng/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21182
Test: teorie managementu a ekonomie

Management

Vysoká škola ekonomická, Fakulta
managementu

Jindřichův
Hradec

2 roky

Řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

Mezinárodní obchod

Vysoká škola ekonomická, Fakulta
mezinárodních vztahů

Praha

2 roky

Řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu.

Mezinárodní studia a diplomacie

Vysoká škola ekonomická, Fakulta
mezinárodních vztahů

Praha

2 roky

Řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu.

https://www.fm.vse.cz/magisterske-studium/
Test z ekonomie, odborného předmětu a jednoho cizího jazyka.

Mezinárodní teritoriální studia (volba specializace: Evropská
studia /Balkánská, euroasijská a středoevropská studia
/Západoevropská studia /Německá a rakouská studia)

Karlova univerzita,
Fakulta sociálních věd

Praha

2 roky

https://fmv.vse.cz/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni-na-navazujici-magisterskestudium/
Test z ekonomie, odborného předmětu a jednoho cizího jazyka.
https://fmv.vse.cz/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni-na-navazujici-magisterskestudium/

Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalář).

Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá písemnou formou zahrnující:

U absolventů bakalářských studijních oborů 6702R005: Mezinárodní teritoriální studia v
prezenční formě, 6702R023: Teritoriální studia v kombinované formě, 7105R067:
Soudobé dějiny v kombinované formě a bakalářské studium 6702R026: Česko-německá
studia / Deutsch-tschechische Studien, kteří absolvovali v akademickém roce 2018/2019
a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020, může děkanka na základě jejich žádosti upustit od
přijímací zkoušky, jestliže během bakalářského studia dosáhli studijního průměru do 1,50
včetně.

1. Odborně zaměřený test (v českém jazyce) (max. 30 bodů).
2. Písemnou práci/esej na zadané téma v cizím jazyce (prvním jazyce) zvoleném z výběru
daným podmínkami příslušné specializace (max. 60 bodů).
3. Test z druhého jazyka (max. 10 bodů) založený na pochopení psaného textu a
zodpovězení otázek souvisejících s textem po jazykové stránce.
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20995
Písemná přijímací zkouška (otevřené otázky).

Mezinárodní vztahy

Masarykova univerzita, Fakulta
sociálních studií

Brno

2 roky

Ukončené bakalářské vzdělání.

Mezinárodní vztahy

Západočeská univerzita, Filozofická
fakulta

Plzeň

2 roky

Ukončené bakalářské vzdělání.

https://www.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium/vyberte-si-obor/7963mezinarodni-vztahy#prijimaci-rizeni

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje čtyřicet otázek z oblasti
mezinárodních vztahů, politické geografie, rozvojových studií a bezpečnostních studií.
https://ff.zcu.cz/study/obory/follow-up/6701T005.html

Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalář).
Mezinárodní vztahy

Karlova univerzita,
sociálních věd

Fakulta

Praha

2 roky

U absolventů bakalářského studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy
(6701R011), kteří ve studiu studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy
(6701R011) dosáhli studijního průměru 2,0 a lepšího a hlásí se ke studiu na rok
2019/2020, může děkanka FSV na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky.
Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalář).

Německá a středoevropská studia

Karlova univerzita,
Fakulta
sociálních věd / Pedagogická
univerzita, Krakov (double-degree)

Praha, Krakov

2 roky

Dvoukolové:
1. kolo: test z angličtiny a oborově zaměřený test
2. kolo: esej
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20797

Jednokolové, ústní:
ověření jazykových předpokladů (němčina a angličtina)
U absolventů bakalářského studijního oboru 6702R005 Mezinárodní teritoriální studia,
motivace ke studiu vycházející ze seznamu přečtené literatury
kteří absolvovali v akademickém roce 2018/2019 a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020,
může děkanka na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže během
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20799
bakalářského studia dosáhli studijního průměru do 1,50 včetně.

Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v humanitních a sociálněvědných disciplínách (test SPF) + oborový test ke studijním programům na politologii
Politologie

Univerzita Palackého, Filozofická
fakulta

Olomouc

2 roky

Ukončené bakalářské vzdělání.

NEBO
test SCIO
http://newstudujpolitologii.upol.cz/

Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalář).
Politologie

Karlova univerzita,
sociálních věd

Fakulta

Praha

2 roky

U absolventů bakalářského studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy
(6701R011), kteří ve studiu studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy
(6701R011) dosáhli studijního průměru 2,0 a lepšího a hlásí se ke studiu na rok
2019/2020, upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky.
Ukončené bakalářské vzdělání. Jazyková kompetence.

Regional and European Project Management

Jihočeská univerzita,
Ekonomická fakulta (joint degree)

České
Budějovice

2 roky

http://www.ef.jcu.cz/admission/od19.pdf

Jednokolové:
ústní pohovor (prokázání znalostí z oboru, motivace ke studiu ...)
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20798
Interview:
- motivation for study,
- general knowledge,
- language competences.
http://www.ef.jcu.cz/admission/od19.pdf
Testy z Ekonomie a z Regionálního projektování a managementu

Strukturální politika EU a rozvoj venkova (Ing.)

Jihočeská univerzita,
Ekonomická fakulta

České
Budějovice

2 roky

*Die Auflistung der relevanten Masterstudiengänge stellt lediglich eine Auswahl dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Ukončené bakalářské vzdělání.

http://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-zajemce-o-studium/navazujici-magisterskestudium/strukturalni-politika-eu-a-rozvoj-venkova

