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Človek sa môže stať uznávaným expertom jedine prostredníctvom dlhodobej praxe v odbore.
Predpoklady na takúto prax mu však dáva v našej spoločnosti adekvátne univerzitné
vzdelanie. Nie nadarmo sa hovorí, že vzdelanie je kľúčom k úspechu.
V dnešnej dobe stúpa dopyt po odborníkoch v odbore medzinárodných vzťahov
a najmä po špecialistov na problematiku európskych inštitúcií. Ústav európskych štúdii
a medzinárodných vzťahov (ÚEŠMV) Fakulty sociálnych a ekonomických vied (FSEV UK)
ponúka záujemcom o magisterské štúdium v odbore „Európske štúdiá“ vzdelanie na vysokej
úrovni. ÚEŠMV sa ako prvá katedra na Slovensku špecializovala na oblasť európskych
štúdií. Na ústave pôsobia Jean Monnet Chair ako i prvé Jean Monnet European Centre of
Excellence na Slovensku.

Unikátnosť štúdia
V čom spočíva atraktivita magisterského štúdia na ÚEŠMV? Štúdium na ÚEŠMV sa od
bežného univerzitného štúdia na Slovensku odlišuje konceptmi filozofie a spôsobom výučby.
Filozofia výučby na fakulte podnecuje k intenzívnemu samoštúdiu a zodpovednému
individuálnemu prístupu. V praxi to znamená nižší počet hodín kontaktnej výučby (15, resp.
20 hodín do týždňa), čo umožňuje študentom lepšiu prípravu na hodiny a individuálnu
profiláciu.
Spôsob výučby kladie dôraz na rozvoj nielen odbornej spôsobilosti, ale aj na rozvoj
jazykových zručností. Od roku 2006 prebieha ústave unikátny projekt výučby v angličtine
s výberovými predmetmi vo francúzštine. Hoci sa na niektorých univerzitách na Slovensku už
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vyučujú predmety v angličtine, zväčša ide o jazykovú výučbu alebo jednotlivé kurzy na
niektorých študijných programoch. ÚEŠMV transformoval kompletný program výučby
bakalárskeho a magisterského štúdia do angličtiny s ponukou výberových predmetov vo
francúzštine. ÚEŠMV pokračuje v nastúpenom programe výučby aj v nasledujúcom
akademickom roku.

Výučba v angličtine
Výučba v angličtine prináša so sebou radu výhod. Prostredníctvom nej sa zlepšuje aktívna
znalosť jazyka, už v konkrétnej odbornej problematike, so špecifickou slovnou zásobou. To
predstavuje výhodu oproti štandardným jazykovým kurzom, keďže najlepším spôsobom na
zlepšenie jazykového prejavu je jeho aktívne používanie. Študenti ÚEŠMV majú prednášky
a semináre v angličtine, diskusie sa vedú v anglickom jazyku.

Keďže kvalitné a

najaktuálnejšie zdroje v oblasti sociálnych vied sú takmer výhradne v angličtine, schopnosť
porozumieť náročným odborným textom v angličtine a vedieť sa v nich orientovať
predstavuje pre študentov veľký prínos do budúcnosti. Štandardné jazykové kurzy totiž len
ťažko pripravia študentov na prácu s odbornými zdrojmi. Samozrejme, že sa neuskutočnilo
mechanické zavedenie všetkých predmetov do cudzích jazykov – v učebnom programe ostali
niektoré kurzy, ktoré vedú významní odborníci z príslušných oblastí aj v slovenskom jazyku.
V zimnom semestri uplynulého školského roka sa v cudzom jazyku vyučovalo v obidvoch
programoch dvadsať kurzov a v letnom viac ako 25 predmetov.

Medzinárodná dimenzia
Známou slabinou slovenských univerzít je ich neatraktívnosť pre zahraničných študentov
a učiteľov. Jedným z hlavných dôvodov tohto stavu je malá ponuka výučby v angličtine.
Prítomnosť zahraničných študentov pritom prináša so sebou výhody, pre univerzitu sú to
niekedy financie, pre študentov i učiteľov obohatenie akademického prostredia, možnosť
porovnať sa so zahraničnými študentmi, dozvedieť sa niečo o ich krajine. Vytvorenie
rôznorodého akademického prostredia pomáha utvárať priateľstvo a porozumenie medzi
rôznymi kultúrami. Vďaka programu výučby v angličtine sú na ÚEŠMV prítomní zahraniční
študenti z rôznych krajín (napr. Čína, Mexiko, Holandsko, Kanada, Ukrajina, Dánsko)
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v rámci výmenných pobytov (Erazmus), ale aj kompletného štúdia. K doterajším zahraničným
študentom pribudne od septembra až tridsať nových kolegov z rôznych kútov sveta.
K zabezpečeniu výučby v angličtine na ÚEŠMV prispievajú výraznou aj zahraniční
učitelia. V roku 2008/2009 budú na ústave pôsobiť najmenej ôsmi zahraniční učitelia, a to
z USA, Británie, Belgicka, Rakúska a iných krajín.

Profil absolventa
Základné a profilujúce disciplíny magisterského štúdia na ÚEŠMV sú teórie politiky,
komparatívna európska politika, zahraničná politika a medzinárodné vzťahy, komunitárne
právo a politiky EÚ. Po ukončení štúdia absolventi nájdu uplatnenie v oblasti
medzinárodných vzťahov so zameraním na európsku integráciu, v rámci verejnej politiky a
správy a na základe individuálnych dispozícii v ďalších oblastiach profesionálneho pôsobenia.
Absolventi magisterského štúdia majú takisto možnosť pokračovať v treťom stupni štúdia na
fakulte. Na ÚEŠMV sú v súčasnosti akreditované študijný program „Európske štúdiá a
politiky“ v doktorandskom (PhD.) stupni štúdia.

Študentský život
V akademickom roku 2007/2008 bolo na magisterskom stupni zapísaných 42 študentov. Čo sa
týka zahraničnej mobility študenti Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
FSEV UK môžu počas štúdia vycestovať v rámci programu Erasmus/ Socrates a iných
projektov spolupráce na semestrálne alebo dvojsemestrálne pobyty na približne dvadsať
partnerských univerzít v Európe, USA a Kanade. ÚEŠMV ponúka študentom možnosť
absolvovať stáž v desiatich partnerských mimovládnych organizáciách. Študenti sa podieľajú
na fungovaní

pravidelného premietania filmov spojených s diskusiou „Eurocine“ a sú

redaktormi časopisu „Europeana“, ktorý vychádza ako príloha časopisu „Zahraničná politika“
vydávaného Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku.
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