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Cesta ke kariéře v EU, diplomacii a 
mezinárodních vztazích – jaké jsou možnosti?

Potvrzení hosté:
Zuzana Stuchlíková, vedoucí Bruselské kanceláře, EUROPEUM
Natalie Šťastná, Kancelář Evropského parlamentu v ČR
Martin Vokálek, manažer kanceláře a projektů, EUROPEUM
Anar Kučera, EYP alumni a politický poradce poslaneckého klubu ODS v EP

Práce v srdci Evropské unie či v mezinárodních vztazích je lákavá pro mnoho mladých lidí, kteří k 
tomu přizpůsobují své studium a další snažení. Možností uplatnění je však celá řada a vedle 
širokého spektra výhod s sebou mohou nést i některá úskalí. Samotná cesta k vysněné kariéře tak 
nemusí být jednoduchá a možností jak dojít k vytouženému cíli je nepřeberné množství.

Jaké jsou možnosti studia k dobrému uplatnění v mezinárodních vztazích? Jak zvolit vhodnou školu 
a obor? K čemu jsou dobré stáže během studia a jaké jsou jejich možnosti? Jak vypadá kariéra v 
evropských a státních institucí a jak se do nich dostat? Jaká mohou být negativa kariéry ve veřejných 
či nevládních institucích a jaké jsou největší výzvy při cestě do nich?  A jaké další možnosti uplatnění 
existují pro absolventy mezinárodních vztahů, politologie a dalších oborů? 

O tom a dalších otázkách s Vámi budou diskutovat zástupci Kanceláře Evropského parlamentu v 
České republice a členové Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, kteří s Vámi podělí o své 
zkušenosti s prací v oboru, a poradí, jak můžete vypadat cesta ke kariéře v EU, diplomacii a 
mezinárodních vztazích. Předají Vám svá doporučení, kde a jak můžete začít pracovat na Vaší 
kariéře, a rádi odpoví na případné dotazy týkající se nejen jejich pracovní náplně. 

sobota 23. března 2019 od 18:00 to 19:00
Metropolitní univerzita Praha – Univerzitní středisko Plzeň (Koterovská 85, Plzeň) 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na diskuzi:


