Úvodní stránka

Vítejte na stránkách Katedry severoamerických studií,
Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze!
OD SILICON VALLEY PO NEW YORK A WASHINGTON, OD ALJAŠKY PO MEXICO CITY
Severoamerický region s centrem ve Spojených státech je v propojujícím se světě nejvýznamnějším globálním
motorem podnikavosti, kreativity, výzkumu a inovací, které tvarují podobu současného světa. V důsledku politických,
ekonomických a kulturně-civilizačních změn posledních tří dekád definuje tento region budoucnost světových pracovních
trhů včetně integrace softwarové ekonomiky a umělé inteligence. Politický, geostrategický a v konečném důsledku i
právní a regulační rámec, v němž se tyto změny odehrávají, vzniká především v Severní Americe a dále ovlivňuje
Evropskou unii a další regiony.
Katedra severoamerických studií má pro studium tohoto prostoru a všech jeho podstatných dimenzí jedinečné
a privilegované postavení. Jako odborné pracoviště Institutu mezinárodních studií FSV UK klade důraz na
multidisciplinární studium, přičemž hlavní důraz je věnován tématům týkajícím se USA. Sledujeme, analyzujeme a
studujeme vše podstatné, co se stane, obrazně řečeno, od Silicon Valley po New York a Washington, od Aljašky po
Mexico City. Studenti tak mají přístup ke špičkovým specialistům na region a jeho politiku, ekonomiku, kulturu, média a
komunikaci, mezinárodní vztahy a moderní dějiny. Důležitou součástí studia a výzkumu na Katedře severoamerických
studií je historický vývoj a jeho kontextuální propojení se současným děním jak na domácí, tak zahraniční scéně.

Pokud se s námi chcete spojit, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo nás jednoduše „lajkujte“
na facebooku , který Vám poskytuje pravidelné a aktuální informace o akcích a událostech pořádaných nebo
podporovaných katedrou, ale také celou řadu zajímavostí o dění v severoamerickém prostředí.
Navštívit nás osobně můžete na pracovišti v Praze 5 Jinonicích, podrobný kontakt zde .
Obecné informace o katedře a jejím fungování a cílech najdete zde . Potenciální zájemci o studium se mohou seznámit
s průběhem přijímacího řízení zde , kde se také dozvědí informace o průběhu studia a o možnostech následného
uplatnění.
Katedra dlouhodobě vítá a podporuje udržování kontaktů s absolventy, kteří jsou vítáni nejen jako hosté na
společenských akcích katedry, ale také jako potenciální zdroj zkušeností a kontaktů pro současné studenty a uchazeče
o studium. Jste-li absolventem Katedry severoamerických studií a rádi byste navázali kontakt, navštivte tuto
sekci našich webových stránek, případně oficiální facebooku katedry, či facebookovou skupinu určenou přímo
absolventům katedry.
Na Katedře severoamerických studií působí řada uznávaných odborníků na různé tematické oblasti týkající
severoamerického prostoru, kteří vytvářejí mladý, otevřený a přátelský tým. Mimo interních zaměstnanců a doktorandů
katedra spolupracuje rovněž s externími odborníky. S personální základnou katedry se můžete blíže seznámit zde .
Studenti katedry využijí převážně tuto kategorii , kde se dozví všechny důležité informace o organizaci studia,
povinnostech, které je třeba splnit, ale také o podmínkách a možnostech studia v zahraniční na celé řadě významných
světových universit a institucí.
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