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Magisterská specializace UK nyní nese jméno Václava Havla
Leiden, Paříž, Oxford – tato evropská města mohou během studia navštívit posluchači Institutu mezinárodních studií
Fakulty sociálních věd UK, kteří se přihlásí do magisterského programu   EUROPAEUM . Od letošního roku nese
specializace název Václav Havel EUROPAEUM MA Programme. Slavnostní akt pojmenování proběhl 26. září ve
Vlasteneckém sále Karolina.
Pozvání na slavnost přijali zástupci partnerských univerzit a asociace EUROPAEUM a také doc. Ing. Ivan M. Havel,
CSc., Ph.D., který zastupoval rodinu exprezidenta Václava Havla. Přítomné v sále přivítal rektor Univerzity Karlovy
prof. Václav Hampl a ve svém proslovu je upozornil, že se nacházejí v historických prostorách Karolina, v sále zvaném
Vlastenecký, což je zcela příhodné místo pro tento významný akt. „Osobně jsem velmi rád, že právě zde dnes můžeme
představit program EUROPAEUM MA Programme: European Politics and Society pod novým názvem.“
Docent Ivan Havel před posluchače předstoupil nejen v roli akademika působícího na Univerzitě Karlově, ale i v pozici
reprezentanta rodiny Václava Havla. Podle něj existují hned tři důvody, proč si toto ocenění Václav Havel zaslouží – tím
prvním je, že byl prvním demokratickým prezidentem Československa a České republiky, druhým, že se po celý život
zajímal o evropskou politiku, a tím posledním, ne však o nic méně významným, že aktivně přispíval ve všech oblastech,
jimiž se program zabývá. „Věřím, že kdyby zde mohl být a zúčastnit se tohoto aktu, byl by velmi poctěn.“
„Sdružení EUROPAEUM existuje už 20 let a toto je ten nejlepší dárek, který mohlo dostat,“ vyjádřil se k přejmenování
specializace generální tajemník asociace dr. Paul Flather. Podle doktora Flathera je hlavní myšlenkou tohoto studijního
programu umožnit mladým lidem z různých oborů a zemí, aby studovali spolu a poznávali pedagogy z rozdílných kultur.
„Jedinečnost programu je také v tom, že na něm participují tři přední evropské univerzity.“ Karel Schwarzenberg, který
zastává pozici zmocněnce sdružení EUROPAEUM, upozornil, že je velmi důležité, aby takovéto, ale i další podobné
programy v Evropě existovaly. „Právě studenti těchto programů mohou být součástí nové generace, která změní Evropu.“
O programu pohovořili také zástupci participujících univerzit – Paris 1 Panthéon – Sorbonne reprezentoval její prorektor
prof. Jean-Marc Bonnisseau, z Univerzity v Leidenu přijel dhr. prof. dr. A. W. M. Gerrits a za domácí Univerzitu Karlovu
vystoupila prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. „Myslím, že přichází v pravou chvíli, protože mladí lidé přestávají věřit
Evropské unii,“ uvedl profesor Bonnisseau. Závěr setkání patřil prof. Adamu Robertsovi, emeritnímu prezidentovi Britské
akademie věd působícímu na Univerzitě v Oxfordu, který vystoupil s přednáškou na téma Civil Resistance and Power
Politics: From Prague to the Arab Spring.
Václav Havel EUROPAEUM MA Programme je mezinárodní magisterský studijní program realizovaný Univerzitou
Karlovou ve spolupráci s Université Paris – Panthéon Sorbonne, Univerzitou v Leidenu a Univerzitou v Oxfordu. V rámci
specializace se posluchači účastní semestrálního pobytu na partnerské univerzitě organizovaného v rámci programu
Erasmus, absolvují dvě jarní školy v Oxfordu a píší a obhajují diplomovou práci pod dvojím vedením na domácí a
hostitelské univerzitě. V současné době jsou v zahraničí tři studenti Univerzity Karlovy a pět studentů partnerských
univerzit pobývá v Praze.
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