Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních
programů/oborů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
duben 2013
O zahájení hodnocení doktorských studijních programů (dále DSP) rozhodla Akreditační
komise (dále AK), která dle § 84 odst. 1 písmeno a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), pečuje o kvalitu
vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou,
vývojovou, uměleckou další tvůrčí činnost vysokých škol na svém zasedání ve dnech 13. –
15. září 2010.
Účelová pracovní skupina (dále ÚPS), kterou AK pro hodnocení DSP na Fakultě sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK) jmenovala na svém zasedání ve dnech 4. – 6.
února 2013, pracovala ve složení:
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., doc. Ing. Daniel
Stavárek, Ph.D., Mgr. Marek Lapčík, Ph.D., prof. RNDr. Jan Picek, Ph.D., prof. PhDr. Jan
Keller, CSc., doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Návštěvy na fakultě se dne 28. března 2013 za ÚPS zúčastnili: Vladimíra Dvořáková, Dušan
Lužný, Daniel Stavárek, Marek Lapčík, Jan Picek, za studentskou komoru RVŠ Aneta
Kozáková.
Zpráva vychází z Dotazníku pro hodnocení akreditovaných činností – doktorské studijní
programy, který dle zadání AK vypracovala hodnocená fakulta, a zjištění účelové pracovní
skupiny pro hodnocení doktorských studijních programů (DSP) jmenované AK, které
vyplynuly z návštěvy fakulty, z rozhovorů se zástupci fakulty i studentů. Zpráva se dále opírá
o informace ze zápisů vědecké rady, oborové rady, analýzy disertačních prací a dalších
veřejných informací, z výroční zprávy a dlouhodobého záměru.
I. Obecná situace
Přehled akreditovaných DSP/DSO:
Název studijního programu
Název studijního oboru
Ekonomické teorie / Economic
Theory
Ekonomické teorie / Economic
Theory

Ekonomie / Economics

Mediální a komunikační studia

Ekonomie / Economics
(společně s CERGE-EI a NHÚ
AV ČR)
Ekonomie a ekonometrie /
Economics and Econometrics
(společně s CERGE-EI a NHÚ
AV ČR)
Mediální studia

Mezinárodní teritoriální studia

Mezinárodní teritoriální studia

Politologie / Political Science

Mezinárodní vztahy /
International Relations
Politologie / Political Science

Ekonomie a ekonometrie /
Economics and Econometrics
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St. doba studia a
platnost akreditace:
4 - 1.8.2015
3 - 31.10.2013
3 - 31.10.2013
(pouze na
dostudování)
4 – 31.7.2017

4 - 31.7.2018
3 - 13.12.2013
4 - 1.11.2017
3 - 31.10.2013
4 - 30.4.2017
3 - 31.10.2013

Historické vědy

Sociologie / Sociology

Moderní dějiny
(společně s Ústavem pro soudobé
dějiny AV ČR)
Sociologie / Sociology
(společně se Sociologickým
ústavem AV ČR)
Veřejná sociální politika / Public
and Social Policy

4 - 1.11.2016
3 - 31.10.2013
4 - 30.4.2017
3 - 31.10.2013
4 - 1.11.2016
3 - 31.10.2013

FSV UK patří k významným výzkumným pracovištím, realizuje 7 doktorských studijních
programů, v jejichž rámci uskutečňuje 9 studijních oborů.
Průběh studia sledují a hodnotí oborové rady, které jsou vytvářeny k jednotlivým oborům
nikoli k programům. Jejich struktura a počet členů se dosti výrazně liší, v některých případech
je to na hraně „řiditelnosti“, v jiných případech je naopak velmi úzká. Některé osobnosti FSV
UK se objevují ve více oborových radách, což není na škodu. Oborové rady se pravidelně
scházejí a projednávají záležitosti svých oborů, vědecká rada se problematikou doktorského
studia zabývá v souvislosti s akreditacemi a reakreditacemi doktorských oborů, schvalování
oborových rad.
Struktura školitelů se také liší podle oborů, někde převažují interní školitelé jen občas
doplněni externími, některé obory jsou závislejší na externistech. Zátěž školitelů není zcela
vyrovnaná, ale jen výjimečně se počet vedených prací blíží k deseti. Někteří školitelé školí i
na jiných oborech (či na jiných institucích), což jejich zátěž zvyšuje. Stejní školitelé působí
zejména na oborech mezinárodní teritoriální studia a moderní dějiny. Počet doktorandů není
vždy zcela optimální vzhledem ke kapacitě pracovišť, což vede k tomu, že témata disertačních
prací nemusí být zaměřena v souladu s odborným profilem pracovišť a zaměřením
pracovníků, v některých oborech je zjevné překrývání témat (mezinárodní vztahy,
mezinárodní teritoriální studia, moderní dějiny).
Personální zabezpečení v tuto chvíli odpovídá, garanti v zásadě také, ale fakulta se ve většině
oborů může dostat do potíží z hlediska generační výměny, chybí střední generace. Některé
sebehodnotící zprávy to reflektují a snaží se problém řešit. Je nutné hledat řešení zejména v
habilitacích mladé střední generace, ovšem té se musí vytvářet prostor pro určité dozrávání ve
vědecké práci.
Na všech oborech se realizují výzkumy, fakulta je schopna získávat granty zvenčí, i když
zahraniční jen v omezené míře. V letošním roce se zahajuje řešení 6 grantů GAČR v pozici
řešitele, jeden jako spoluřešitel. Dále je letos zahájen jeden projekt v rámci 7. Rámcového
programu EU a řada dalších menších projektů i v zahraniční spolupráci. Pozitivně lze hodnotit
i zapojení studentů do GAUK. Problémem je jistá nekoordinovanost výzkumu, nevytváří se
synergie jak uvnitř oborů, tak mezi programy na fakultě. Není zřetelné odborné soustředění
kolem klíčových osobností či nosných témat.
Doktorské studium se řídí Studijním a zkušebním řádem UK, resp. Pravidly pro organizaci
studia FSV UK, při konkretizaci studijních povinností, procedur a nároků na publikační
činnost zjevně hraje velkou úlohu oborová rada. Rozdíly v organizaci a požadavcích na
studium ale nesouvisejí jen se specifikou oboru. Na některých oborech jsou pravidlem malé
obhajoby, jinde se nekonají. Některé obory připouštějí obhajobu souboru studií, ale
požadavky nejsou upřesněny ve studijním a zkušebním řádu ani v zápisech oborových rad,
které by praxi sjednocovaly. Ve studijních oborech Ekonomie a Ekonomie a ekonometrie jsou
disertační práce často zpracovány formou tří nebo čtyř samostatných esejí. Velmi často je
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integrující text bohužel zpracován pouze jako soubor rozšířených abstraktů jednotlivých
kapitol, bez diskuse nad společnými aspekty kapitol či bez stanovení společného a
integrujícího cíle disertační práce. V některých případech jsou jednotlivé kapitoly vzdáleny i
tematicky. Ve všech procházených pracích chybějí i společné závěry disertační práce.
Fakulta věnuje velkou pozornost publikační činnosti doktorandů, je nastavena i finanční
motivace, přesto zůstává výrazný prostor pro zvyšování kvality, zejména v publikacích mimo
časopisy vydávané školícím pracovištěm. Fakulta poskytuje i určitou finanční podporu na
vydávání monografií doktorandů ve kvalitních nakladatelstvích s recenzním řízením. Také
jsou vytvářeny podmínky pro zvýšení mobility studentů, ale ta se liší podle oborů i množství
studentů v kombinované formě.
Na fakultě vzniklo Centrum doktorského studia, které výrazně napomáhá studentům
v orientaci ve studiu a jejich zapojení do výzkumné činnosti. Studenti jsou zapojeni do
výzkumů jak těch, které se na fakultě realizují, tak v rámci vlastních projektů GAUK či
PRVOUK. Studenti se mohou zapojit i do výuky, přičemž je snaha, aby výuka odpovídala
zaměření doktorské práce, a studenti jsou za přímou výuku finančně ohodnoceni, na nepřímé
výuce (opravy testů, seminárních prací) se podílejí v rámci svého studia. Komunikace se
školiteli je v pořádku, z rozhovoru se studenty nevyplynuly žádné vážnější problémy
vztahující se ke studiu.
FSV UK připravilo sebehodnotící zprávy podle jednotlivých oborů. Zprávy byly pečlivě
zpracovány, občas se vyskytly problémy s aktualizací údajů v personálním zabezpečení,
nejčastěji v případech, kdy šlo o školitele působící v posledních pěti letech, ale nyní již v DSP
nepůsobící. Analýza týkající se vědecké a odborné činnosti, personálního zabezpečení a
kvality publikací mohla být podstatně hlubší, ne vždy se podařilo postihnout určité negativní
tendence vývoje a navrhovat řešení.
FSV UK poskytla všechny potřebné podklady, umožnila přístupy k disertačním pracím a
jejích posudkům, poskytla i podklady dodatečně vyžádané a aktualizovala některé údaje.
Jednání na místě probíhalo ve velmi dělné a otevřené atmosféře.
II. Jednotlivé studijní programy:
DSP Ekonomické teorie
V rámci DSP je uskutečňován obor Ekonomie. Garant studijního oboru odpovídá
požadavkům, stejně tak i personální zabezpečení školitelů a vyučujících (z hlediska věkové a
odborné struktury). V některých případech přesahují souhrnné úvazky tolerovaných 1,7
úvazků. Určitá nevyváženost je v množství vedených prací jednotlivými školiteli, ale
sebehodnotící zpráva toto reflektuje, přičemž nejde o nijak výrazné rozdíly (maximální počet
8, většinou 1-3 vedené práce, otázkou je, zda externí nemají ale na „domácím pracovišti“ další
vedené práce. Oborová rada je vyvážená (externí a interní členové). Vědecká činnost je
kvalitní, pracoviště je schopné získávat vnější granty (GAČR 7 grantů, 4 nové se zahajují, 1
TAČR a další). Studenti jsou zapojeni zejména do projektů GAUK a dalších, studium je
výrazně propojeno s výzkumnou prací.
Publikační aktivita školitelů a přednášejících je kvalitní, je systematický tlak na studenty, aby
publikovali. Určitá nejistota je ve vztahu k množství školitelů (v současnosti působí 31
školitelů, z nichž je značná část externích) i množství studentů (v současnosti 78 studentů!)
zejména s ohledem na množství témat disertačních prací. Jako disertační práce jsou uznávány
i soubory prací, v některých případech nebyly tematicky výrazněji propojeny.
Mobilita studentů z hlediska dlouhodobějších stáží je poměrně nízká, skutečnost, že většina
studentů využila program ERASMUS v rámci magisterského studia, by neměla bránit dalším
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zahraničním pobytům. Pozitivní je účast studentů na řadě mezinárodních konferencí, ale
dlouhodobější stáže nejsou zvykem.
DSP Ekonomie a ekonometrie
V rámci programu je uskutečňován 1 stejnojmenný obor, který realizuje FSV ve spolupráci s
CERGE-EI a s Národohospodářským ústavem AV ČR. Garant odpovídá požadavkům, stejně
tak personální zabezpečení, věková struktura je odpovídající. Oborová rada je vyvážená
(někteří členové jsou i v oborové radě oboru Ekonomie)
CERGE je zaměřeno zejména na vědeckou činnost, čemuž odpovídá i počet grantů a
realizovaných projektů a publikační činnost školitelů. Publikace nejlepších studentů je i ve
špičkových časopisech. CERGE-EI je v rámci společného pracoviště CERGE-EI
koordinačním centrem pro výzkumný program Global Development Network (GDN), což
posiluje kontakty se zahraničím, účast na špičkových konferencích, expertní činnost směrem
do zahraničí i k vládním institucím.
Na oboru působí velké množství školitelů, ale v současnosti je 125 studentů, což vyvolává
určité rozpaky z hlediska témat a schopnosti školitelů zabezpečit studium, byť školitelé nejsou
na CERGE vytíženi výukou na bakalářském či magisterském stupni. Podle zavedené praxe
studenti nejdříve dva roky studují a teprve poté mají stanoveny školitele. Jako práce jsou
uznávány i soubory publikovaných článků, podobně jako u předchozího oboru, ne vždy jsou
práce tematicky propojeny. Články bývají nabízeny do kvalitních časopisů, ale ne vždy jsou
přijaty v momentech, kdy je práce obhájena i jako soubor prací. Nároky na publikační činnost
studentů odpovídají – dva články v mezinárodním časopise, jeden s impakt faktorem.
Komise obhajoby disertačních prací na CERGE-EI jsou pouze tříčlenné, přičemž dva (většina
komise) jsou přímo z CERGE-EI. Takové nastavení není obvyklé na českých vysokých
školách a je i v rozporu se systémem praktikovaným na IES FSV UK. Lze doporučit zpřísnění
podmínek (komise pětičlenné). Mobilita studentů je vysoká.
Sebehodnotící zpráva je kvalitně zpracovaná, ale pracoviště vůbec neoznačuje „slabá“ místa
či náměty na další rozvoj, přičemž například snaha o získání evropských výzkumných
projektů (ESF) by měla být vzhledem k personálnímu složení a výzkumné profilaci pracoviště
a jeho postavení realizovatelná.
DSP Mediální a komunikační studia
V rámci DSP je uskutečňován 1 obor – Mediální studia. Oborová rada je vyvážená, složená
z interních i externích pracovníků. Ačkoliv jsou zejména externí členové zástupci jiných
oborů, pokrývají šíři interdisciplinarity daného oboru. Garant oboru zaměřením příliš
neodpovídá oboru Mediální studia (habilitován v oboru fotografie), v okamžiku úspěšné
habilitace dalších členů pracoviště pro obor mediální studia by byla vhodná změna garanta.
Personální zabezpečení, podobně jako na jiných oborech mediálního zaměření, trpí
nedostatkem střední habilitované generace. Je nutné zlepšit situaci a habilitovat interní mladé
pracovníky s Ph.D. Kontrolované pracoviště tuto skutečnost kriticky reflektuje, v loňském
roce bylo započato jedno habilitační řízení a v průběhu dvou let lze očekávat zahájení dalších
3 habilitačních řízení. V současnosti je v oboru 48 studentů, což je příliš z hlediska odborné
kapacity pracoviště i možnosti výběru témat. Není vyvážené zatížení školitelů, největší zátěž
v současnosti školitelé, kteří svou činnost na pracovišti výrazně utlumili. Přibližně polovinu
školitelů tvoří nehabilitovaní pracovníci. Pracoviště vykazuje v současnosti jeden grant
GAČR, dále jen spíše granty vzdělávací či vytvářející mezinárodní spolupracující sítě.
Studenti jsou úspěšní při získávání vnitřních grantů. Publikační činnost nevyrovnaná, ve
formulářích není příliš přehledně udělaná, témata publikací učitelů v zásadě korespondují se
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zaměřením školitelů. Mobilita není příliš vysoká, což zpráva kriticky reflektuje a hledá řešení.
Disertační práce kvalitou odpovídají.
DSP Mezinárodní teritoriální studia
V rámci DSP je jeden obor mezinárodní teritoriální studia. Oborová rada mezinárodní
teritoriální studia je vyvážená z hlediska interní či externích členů, i když je dost početná.
Garant odpovídá požadavkům AK. Obor je velice široce koncipovaný, otázkou je vždy
„odborné metodologické zakotvení“ disertačních prací, sebehodnotící zpráva tento problém
reflektuje. Věková struktura může vyvolávat jisté obavy do budoucna, byť v letošním roce již
probíhá jedna habilitace mladého pracovníka. Je nutné podporovat další odborný růst mladých
pracovníků. Vyskytuje se určitá nevyváženost počtu vedených prací, ale především témata
příliš nereflektují vědecké zaměření pracoviště, které je velice široce rozkročeno a není
výrazněji vymezeno vůči dalším oborům pracoviště.
Pracoviště má výzkumné granty i mimo UK, včetně napojení na mezinárodní GAČR, 7.
Rámcový program. Publikace doktorandů jsou orientované spíše na domácí časopisy, což
sebehodnotící zpráva reflektuje a pracoviště se snaží o podporu publikací doktorandů mimo
vlastní pracoviště.
Mobilita je vysoká, studenti mají povinnost absolvovat zahraniční pobyt 3 měsíce, je i vysoká
účast na mezinárodních konferencích.
Kvalita disertačních prací odpovídá požadavkům.
DSP Politologie
V rámci programu se realizují dva doktorské obory – Mezinárodní vztahy a Politologie.
Oborové rady jsou vztahovány k oborům, nikoli k programu, což odpovídá odborné profilaci,
převládají v nich ale externisté, respektive u oboru Mezinárodní vztahy není zřetelné, kdo je
počítán za interního a kdo za externího. Garanti odpovídají. Na oborech se řešily granty
MŠMT, GAČR, evropské granty. V letošním roce byly získány dva granty GAČR a jeden
grant 7. rámcového programu. Zatížení školitelů je nevyvážené, ale většinu prací vedou
interní pracovníci; zároveň v některých případech zatížení roste i ve vztahu k dalším oborům
na fakultě či jiným institucím. Je nutné toto zatížení sledovat.
Je otázkou, zda současný počet studentů – 44 (MV) a 36 (politologie) odpovídá výzkumné
profilaci a kapacitě pracoviště. Jde o propojení témat disertací s vědeckou orientací pracoviště
a publikacemi školitelů, které je nutné posílit. Pozitivně lze v oboru politologie ocenit snahu
překonat roztříštěnost pracoviště (mnozí mladí absolventi Ph.D. byli přijímáni na malý
úvazek, nyní se projevuje tendence ke scelování, což lze hodnotit pozitivně).
Mobilita studentů u obou oborů je relativně vysoká, jak z hlediska studijních pobytů, tak
z hlediska vystoupení na konferencích.
Kvalita disertací je odpovídající požadavkům

DSP Historické vědy
V rámci programu je realizován jeden obor – Moderní dějiny. Obor je realizován ve
spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Garant odpovídá. Oborová rada je poměrně
malá, je velmi nevyvážený poměr mezi interními a externími pracovníky. Nejasný je vztah
k dalším oborům, respektive programům (Mezinárodní teritoriální studia). Velmi kritická je
personální situace z hlediska dalšího rozvoje oboru a to jak z generačního hlediska, tak i
z hlediska odborného. Pracoviště je založeno zejména na pracovnících zapojených do jiných
oborů na fakultě či mimo fakultu. Není jasná koncepce rozvoje z hlediska odborného
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zaměření, pracoviště se může opírat o externí granty, ale zaměření disertací tomu příliš
neodpovídají a ani nejsou příliš v souladu s vědeckým zaměřením školitelů. Je nutné věnovat
velkou pozornost i metodologickému zakotvení prací vzhledem k tomu, že většina studentů
není absolventem magisterského programu historie. Mobilita studentů je nízká. Sebehodnotící
zpráva všechny tyto problémy reflektuje, hledá i řešení, které ovšem bude vyžadovat hlubší
koncepční zvážení programu.
Kvalita disertačních prací odpovídá požadavkům.

DSP Sociologie
V rámci programu jsou realizovány dva obory – sociologie ve spolupráci se sociologickým
ústavem AV ČR a veřejná a sociální politika. Garanti odpovídají. Oborové rady jsou
vztahovány k oborům, nikoli programu, což odpovídá zaměření oborů.
V oboru sociologie je spolupráce s akademií vnímána jako velmi pozitivní, zejména posiluje
zapojení studentů přímo do výzkumu, podporuje i mobilitu. Výzkumné granty odpovídají
kvalitou i zaměřením, jde zejména o granty GAČR, byl výzkumný záměr. Pracoviště si
uvědomuje, že chybí střední generace odborníků, podporuje růst mladých pracovníků, kde je
perspektiva habilitací.
V současnosti je 51 vedených prací, což odpovídá odborné kapacitě pracoviště ve spolupráci
se Sociologickým ústavem. Témata odpovídají výzkumům i publikacím školitelů. Zatížení
školitelů je relativně vyvážené, maximálně vedou 6 prací. Je velmi kvalitně zpracovaná
sebehodnotící zpráva, zejména analytické části.
Mobilita studentů je odpovídající, v rámci oboru je tlak na uskutečnění pobytu v zahraničí
minimálně 21 dnů, ale jen málo studentů nakonec vyjede na delší dobu, většinou jde o účast
na konferencích. Pozitivně lze hodnotit organizaci „malých obhajob“, jež zvyšuje kvalitu
prací, jejichž kvalita je vysoká.
V oboru veřejná a sociální politika jsou výzkumné granty, v minulosti byla významná účast
v 6. rámcovém programu EU, pracoviště se účastnilo řešení výzkumného záměru fakulty,
v současnosti je řešen grant GAČR. Je určitá nevyváženost zatížení školitelů (maximálně 9
prací), také tematicky hodně roztříštěné, což ovšem odpovídá oboru, jež se zaměřuje na různé
veřejné politiky. Pracoviště je velmi úzce propojeno s Centrem pro sociální a ekonomické
strategie (CESES) FSV UK.
Pracoviště podporuje publikační činnost studentů, hodně je využíván vlastní časopis
s mezinárodním přesahem. Mobilita studentů je více orientována na krátkodobé pobyty (velký
počet studentů), ale jsou i dlouhodobější stáže. Počet 33 studentů odpovídá současné kapacitě
pracoviště (s možnosti využití přednášek v dalších oborech vzhledem ke specifikaci oboru),
generační struktura odpovídá. Sebehodnotící práce kriticky reflektuje některé otázky, zejména
mobility a publikační činnosti doktorandů.
III. Obecná doporučení pro fakultu:
Sjednotit principy složení oborových rad, stanovit přibližnou velikost, podíl interních a
externích členů, definovat pojem externí člen.
Sledovat zátěž jednotlivých školitelů v rámci celé fakulty, dále množství doktorandů
na oborech v souvislosti s odbornou kapacitou konkrétního pracoviště. Je třeba
přizpůsobit množství prací počtu interních školitelů, externí školitelé by neměli být
základem, ale jen doplňkem.
Sledovat témata disertačních prací, posilovat zaměření směrem k výzkumům
pracoviště a publikační činnosti školitelů.
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Sjednotit stanovený počet členů komise pro obhajoby pro všechny programy a obory.
Ve spolupráci s oborovými radami upřesnit podmínky pro uznávání souboru prací jako
disertační práci. Vzhledem k tomu, že i zákon o vysokých školách vyžaduje, aby
habilitační práce zpracované formou samostatných kapitol měly integrující část, je
nutné věnovat zvýšenou pozornost tomuto aspektu v dalších disertačních pracích.
Motivovat k vyšší publikační činnosti studentů a věnovat pozornost mobilitě studentů,
zejména z hlediska dlouhodobějších pobytů na zahraničních pracovištích. Zavést
standardizovaný mobilitní program.
Zabývat se otázkou personálního vývoje. Během několika let může být situace
kritická, pokud včas nenastoupí mladí habilitovaní pracovníci.
IV. Závěry k akreditaci studijních programů:
a) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu
Ekonomické teorie se studijním oborem Ekonomie, studijního programu Historické vědy se
studijním oborem Moderní dějiny, studijního programu Mediální a komunikační studia se
studijním oborem Mediální studia, studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se
studijním oborem Mezinárodní teritoriální studia, studijního programu Politologie se
studijními obory Politologie a Mezinárodní vztahy, studijního programu Ekonomické teorie se
studijním oborem Ekonomie, uskutečňovaného ve spolupráci s CERGE-EI a
Národohospodářským ústavem AV ČR, studijního programu Sociologie se studijními obory
Sociologie a Veřejná a sociální politika uskutečňovaného ve spolupráci se Sociologickým
ústavem AV ČR, se standardní dobou studia 3 roky pouze na dostudování stávajících studentů
do 31.10.2017.
b) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu
Economic Theory se studijním oborem Economics se standardní dobou studia 3 roky a
s výukou v anglickém jazyce uskutečňovaného ve spolupráci s CERGE-EI a
Národohospodářským ústavem AV ČR pouze na dostudování stávajících studentů do
31.10.2017.
c) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu
Ekonomické teorie se studijním oborem Ekonomie, studijního programu Historické vědy se
studijním oborem Moderní dějiny, studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se
studijním oborem Mezinárodní teritoriální studia, studijního programu Politologie se
studijními obory Politologie a Mezinárodní vztahy, studijního programu Sociologie se
studijním oborem Veřejná a sociální politika, studijního programu Ekonomie a ekonometrie
se studijním oborem Ekonomie a ekonometrie, uskutečňovaného ve spolupráci s CERGE-EI a
Národohospodářským ústavem AV ČR, studijního programu Historické vědy se studijním
oborem Moderní dějiny, uskutečňovaného ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV
ČR, studijního programu Sociologie se studijním oborem Sociologie uskutečňovaného ve
spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, se standardní dobou studia 4 roky do
31.7.2018.
d) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu
Economic Theory se studijním oborem Economics, studijního programu Sociology se
studijním oborem Public and Social Policy, studijního programu Political Science se
studijními obory Political Science a International Relations, studijního programu Economics
and Econometrics se studijním oborem Economics and Econometrics, uskutečňovaného ve
spolupráci s CERGE-EI a Národohospodářským ústavem AV ČR, studijního programu
Sociology se studijním oborem Sociology uskutečňovaného ve spolupráci se Sociologickým
ústavem AV ČR, se standardní dobou studia 4 roky a s výukou v anglickém jazyce do
31.7.2018.
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