
JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ 
STUDIA



Představení programu

• přednosti programu:

• interdisciplinarita – možnosti 
kombinace filologie, historie, 
literatury studovaného areálu 

• kombinovatelnost programů na FF 
UK  a jiných fakultách UK (např. 
Právnická fakulta, Fakulta 
humanitních studií), možnost 
paralelního studia (s VŠE, PřF UK aj.)

→ lepší možnosti uplatnění:

DIPLOMACIE

ŠKOLSTVÍ

STÁTNÍ SPRÁVA

ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ

PŘEKLADATELSTVÍ

CESTOVNÍ RUCH



Profilové jazyky

 ALBÁNSKÝ JAZYK

 BULHARSKÝ JAZYK

 CHORVATSKÝ JAZYK

 RUMUNSKÝ JAZYK

 ŘECKÝ JAZYK (v Mgr. studiu)

 SLOVINSKÝ JAZYK

 SRBSKÝ JAZYK



Typy studia

• prezenční forma

3-letá standardní 
doba, plné a sdružené 
(maior a minor) 
bakalářské studium

• prezenční forma

2-letá standardní 
doba, plné a sdružené 
(maior a minor) 
navazující magisterské 
studium



V rámci bakalářského studia programu Jihovýchodoevropská studia 
lze volit ze tří specializací:

• JIHOSLOVANSKÁ STUDIA (výběr z následujících jazyků: 
bulharština, chorvatština, slovinština, srbština)

• ALBANISTIKA (albánština)

• RUMUNISTIKA (rumunština)



V rámci navazujícího 
magisterského studia programu 
Jihovýchodoevropská studia lze 
kromě společného základu volit 
ze dvou modulů:

• FILOLOGIE BALKÁNU

• HISTORIE A 
ETNOGEOGRAFIE 
BALKÁNU



Proč studovat program Jihovýchodoevropská studia? 
Co nabízíme?

• bakalářské studium (plné a sdružené) 
→ titul Bc.

• navazující magisterské studium (plné a 
sdružené) → titul Mgr.

• navazující doktorské studium → titul 
Ph.D.

• možnost složení státní rigorózní 
zkoušky → titul PhDr.

• výuku albánštiny, bulharštiny, 
chorvatštiny, rumunštiny, řečtiny (v Mgr. 
studiu), slovinštiny, srbštiny – získání 
excelentní znalostní úrovně



• propojení jazykových kompetencí s 
komplexními znalostmi historie, 
politických reálií, literatury, kultury 
regionu jihovýchodní Evropy

• nejvyšší úroveň studia tohoto typu 
programu v celé ČR

• možnosti studia v zahraničí:

• krátkodobé i dlouhodobé studijní 
pobyty a stáže v zahraničí 
(Erasmus+, CEEPUS, 
mezinárodní vládní dohody, 
meziuniverzitní a mezifakultní 
dohody)

• letní jazykové školy

• účelová a prospěchová stipendia

• kvalita a individuální přístup ke 
studentům



Po absolvování studia lze mj. pracovat: 

• Ministerstvo zahraničí ČR (velvyslanectví, pražská centrála, Česká kulturní centra)

• Ministerstvo vnitra ČR (azylová problematika, imigrace, uprchlíci)

• Ministerstvo obrany (zahraniční mise)

• Ministerstvo kultury

• univerzity, vysoké školy

• vědecké ústavy Akademie věd ČR a další vědecké instituce

• jazykové školy

• knihovny, muzea, galerie

• překladatelství (krásná i odborná literatura), tlumočnictví, soudní tlumočnictví

• turistické služby a poradenství (včetně incomingové turistiky), průvodcovství

• v novinách a televizi či na internetovém zpravodajství

• jako specialista na oblast Balkánu v soukromých i státních firmách (Czech Trade, Czech 
Invest, ČEZ aj.)

• v neziskových organizacích; nadacích či v charitativních organizacích (Člověk v tísni, Adra)



Přijímací řízení

a) důležitá data:

přihlášky k přijímacímu řízení –
sledujte web FF UK

konání přijímacích zkoušek –
květen/červen 2022

b) průběh přijímacího řízení:

jednokolová, ústní zkouška 
složená ze tří otázek na základě 
předloženého seznamu literatury 
– témata z oblasti:

• jazykovědy

• literatury

• historie



c) doporučená literatura 

– viz web katedry, sekce Uchazeč

d) webové stránky 

• web fakulty: 
http://www.ff.cuni.cz/

• web katedry: 
http://kjbs.ff.cuni.cz/

http://www.ff.cuni.cz/
http://kjbs.ff.cuni.cz/

