
DOKTORSKÉ STUDIUM
Nabízené studijní obory

MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA 
INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES

CO VÁS ČEKÁ?

zapojení do špičkového akademického 
výzkumu
aktivní osobní přístup zkušených 
školitelů
přednášky předních českých odborníků 
a odbornic z ÚMV a z MUP
mezinárodní kolektiv studentů 
a přednášejících
aktivní podpora při výjezdech 
do zahraničí na partnerské univerzity
účast na mezinárodních konferencích 
zapojení do české i mezinárodní 
akademické komunity

CO ZÍSKÁTE?

stipendium a možnost účastnit se 
Interního grantového systému MUP 
a výzkumných projektů ÚMV
možnost již v době studia aktivně se 
podílet na analýze české zahraniční 
politiky, politiky EU a navrhovat politická 
doporučení
privilegovaný přístup k elektronickým 
zdrojům a knihovnám MUP a ÚMV
další � nanční ohodnocení formou 
zapojení do projektů obou institucí

společný program Metropolitní univerzity Praha a Ústavu mezinárodních vztahů

doktorský program v českém i anglickém jazyce

prezenční i kombinovaná forma studia

ZAŽIJTE METODOLOGICKÝ SEMINÁŘ

Přijďte se podívat 10. dubna 2017 od 17:00 na MUP v Praze-Strašnicích! 
Čeká vás představení doktorského studia a ukázkový metodologický seminář 
Dr. Huseyna Aliyeva. 

Termín pro podávání přihlášek k doktorskému studiu je do 30. 4. 2017

Více informací na www.mup.cz

30.4.

DOCTORAL STUDIES
Study Programme

INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES

WHAT TO EXPECT?

Involvement in top-level academic 
research
Experienced academics with an active 
and individual approach to doctoral 
students
Lectures by renowned Czech experts 
from the IIR and MUP
An international collective of students 
and instructors
Active support for students’ study trips 
to our partner universities abroad
Participation in international conferences
Involvement in both the Czech and the 
international academic community

WHAT WILL YOU GAIN?

A scholarship and the possibility to 
participate in MUP‘s Doctoral Bursary 
Programme and in IIR research projects
The chance to actively participate in 
analysing Czech foreign policy and 
EU policy and to formulate policy 
recommendations during your studies
Privileged access to the electronic 
resources and libraries of the IIR and 
MUP
Additional � nancial assistance when 
participating in projects of both 
institutions

A joint programme of Metropolitan University Prague and the Institute of 
International Relations Prague

Doctoral programme o� ered in Czech and English

Full-time or combined studies

EXPERIENCE A SAMPLE SEMINAR

Come and see what a seminar is like on 10 April 2017 at 5:00 p.m. at Metropolitan University
Prague, Dubečská 10! In addition to the sample seminar given by 
Dr. Huseyn Aliyev, you will also have a chance to learn more about the doctoral programme.

The deadline for applying for the doctoral programme is 30 April 2017

For more information visit www.mup.cz

30.4.


