Institut komunikačních studií
a žurnalistiky

DOKTORSKÉ STUDIUM NA FSV UK:
MEDIÁLNÍ STUDIA

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK (IKSŽ) nabízí čtyřleté doktorské studium v oboru mediální studia zakončené
titulem Ph.D. Studium oboru mediální studia je určeno uchazečům, kteří se hlouběji odborně zajímají o studium médií jako
svébytného typu sociální komunikace, o historický a současný vývoj médií a mediální problematiky obecně, o metodologii studia
komunikace a médií a o základní i aplikovaný výzkum médií a mediální komunikace. Studium je zaměřeno na přípravu k samo statné vědecké a pedagogické práci v oblasti mediálních studií a teorie mediální komunikace na vysokých školách.

Institut komunikačních studií FSV UK:
kvalita a individuální přístup
IKSŽ FSV UK nabízí doktorský studijní obor specializovaný výhradně na mediální studia jako jediný v Česku.
Mezinárodní atmosféra: Nedílnou součástí studia je zapojení studentů do mezinárodního kontextu oboru, včetně účasti
na mezinárodních konferencích a zahraničních výzkumných projektech. Každý doktorand se stává automaticky členem jedné ze
světově nejvýznamnějších oborových organizací v oblasti komunikace ECREA.
Uplatnění: Absolventi mohou nalézt uplatnění na vyšších stupních managementu mediálních organizací, ve výzkumných a analytických odděleních mediálních agentur, na vysokých školách a v oblasti školního a mimoškolního rozvoje mediální výchovy.
Výzkum: Studenti oboru se podílejí na výzkumné práci Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, podávají vlastní výzkumné
grantové projekty, publikují výsledky vlastní výzkumné práce a zapojují se do organizace vědecké práce.

Stručné podmínky přijetí pro uchazeče
Absolvování magisterského studia, zájem o obor, pokročilá znalost angličtiny či němčiny, předložení dokladů odosaženém
vzdělání, orientace v problematice sociálně komunikačních procesů, strukturovaný životopis, zpracovaný projekt tezí doktorské ho studia a seznam odborné literatury.
Přihlášky do doktorského studia je třeba zaslat
do 30. dubna 2017 na studijní oddělení
Fakulty sociálních věd UK,
Smetanovo nábř. 6, 110 01, Praha 1
Více informací o IKSŽ a doktorském programu
a přijímacím řízení naleznete na http://iksz.fsv.cuni.cz/.
Bližší informace podá Mgr. Veronika Macková
tel.: 222 112 256
e-mail: veronika.mackova@fsv.cuni.cz
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