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První český obor
Philosophy,
Politics,
Economics
Na podzim 2016 otevřela vysoká škola CEVRO Institut – jako první škola
v České republice – nový, unikátní mezioborový magisterský program
oxfordského stylu PPE – Philosophy, Politics, Economics. 25 studentů z 15 zemí
světa je vyučováno profesory nejen z ČR, ale i z prestižních škol v USA
a Evropě. Zeptali jsme se studentů, jak se naplnila jejich očekávání studia
na CEVRO Institutu.
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1. Máte za sebou první trimestr studia v novém mezinárodním magisterském
programu oxfordského stylu PPE – Philosophy, Politics, Economics. Co
považujete za nejsilnější stránku programu?
2. Žijete nyní v Praze. Překvapil Vás život v Praze něčím? Jak se Vám tu žije?

1. Nejsilnější stránkou programu je určitě jeho diverzita. Program má pestrý akademický obsah (jelikož je programem interdisciplinárním), ale pestrosti mu dodává i výběr pedagogů.
Je vynikající a velmi unikátní, že máme profesory z celého světa, kteří přicházejí z různých škol a nabízejí odlišnou perspektivu na zkoumané otázky.
2. Dokud jsem nepřišel do CEVRO Institutu, nikdy jsem nežil
mimo Kanadu, takže toho jsem se trochu bál. Krátce po přistání jsem ale uviděl obrovský billboard s Jaromírem Jágrem a uvědomil jsem si, že Kanaďané a Češi mají společnou lásku k hokeji. Hned jsem se cítil lépe! A těším se, že
v zimě se zajdu podívat na HC Sparta Praha.
Casey Pender (Kanada)

1. Nejvíce ze všeho jsem ocenil, jak pečlivě vyučující CEVRO
Institutu naslouchají zpětné vazbě studentů a jak vstřícně na ni
reagují. Záleží jim na tom, aby studenti rozuměli vykládané látce, a studium následně všechny mnohem více baví! Díky pestré nabídce volitelných kurzů program také nabízí možnost dotvořit si odborný profil směrem k individuálním zájmům
studentů, což je skvělé!
2. Praha je samozřejmě krásné a na kulturu bohaté město. Při
hledání ubytování ale člověk může překvapivě narazit na lidi, kteří příliš neoceňují
možnost nabídnout byt cizincům. Cizinci jsou často považováni za pouhý zdroj peněz, takže je užitečné být opatrný vůči potenciálním pronajímatelům bytů či pochybným číšníkům.
Rok Novak (Slovinsko)

1. Na PPE
programu se
mi nejvíce líbí to, že
i když je to
velmi ambiciózní a seriózní projekt,
mám při studiu pocit, že jsem mezi
členy rodiny. Kromě jiného mne
tento trimestr opravdu oslovil kurz
docenta Slámy, který se věnoval židovsko-křesťanským kořenům evropské civilizace. Témata, jež jsme
probírali, jsou klíčová pro pochopení spousty toho, co se dnes děje
v politice.
2. Nelze popřít krásu historického
centra a Pražského hradu, ale mně
se nejvíce v Praze líbí pestrý život
v některých čtvrtích, jako jsou Holešovice nebo Vršovice. Potkáte tam
kreativní mladé lidi, jejich dílničky
a kavárny. Baví mne trávit zde volný čas. Z cestovních průvodců se
dozvíte, že Praha je úžasná, ale ztratit se v malých uličkách těchto čtvrtí je něco, co se musí zažít osobně.
Stefan Mijailović (Srbsko)

1. Nejsilnější stránkou programu PPE je možnost spolupracovat s lidmi, jejichž znalosti přicházejí z různých oblastí. To nabízí nové zajímavé úhly pohledu pro studium i výzkum. V programu se věnujeme nejen pohledu Rakouské školy, ale
studujeme neoklasické argumenty i myšlení keynesovské.
2. Praha je krásné město, kde se dobře žije. Obzvláště si užívám možnost trávit volný čas se svými spolužáky z Česka i dalších zemí – Praha je romantickým městem, které je k setkávání jako stvořené!
Frédéric Jollien (Švýcarsko)
www.cicar.cz
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1. Malé třídy
a skvělí
přednášející
dávají prostor pro debaty, které
nás opravdu
učí o věcech
přemýšlet a chápat je. Dostáváme
se tak do hloubky spousty zajímavých problémů.
2. Pivo je tu opravdu levnější než
voda!
Kevin Flanagan (Irsko)

1. Je skvělé
vidět, když
mladé lidi
z různých zemí a dokonce kontinentů spojuje
touha studovat. Chtějí například detailně znát
moderní myšlenky Rakouské školy,
tak přijedou do Prahy a studují PPE
program s příslušnou specializací.
2. Jsem ze Slovenska, takže nezažívám žádný kulturní šok. Cítím se
v Praze jako doma.
Katarína Kyjaková (Slovensko)
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1. Opravdu oceňuji pestrost vyučovaných předmětů a skutečnost, že přestože se dozvídáme nové věci v oborech, které se
běžně učí odděleně, tyto věci do sebe zapadají. Velmi mne například obohatilo, když jsem si uvědomil, jak ekonomické zákonitosti fungují v právním rámci.
2. Žiju v Česku, i když nikoli v Praze, takže osobně nezažívám
žádnou změnu, ale od svých spolužáků slyším, že o humorné
situace při adaptaci na českou realitu není nouze.
Pavel Samčenko (ČR)

1. Rozsah problémů, nad nimiž musíme přemýšlet, a pestrost
otázek, jimiž se v rámci výuky věnujeme. Způsob výuky otevírá prostor, aby si každý našel své téma a věnoval se mu.
2. V Praze jsem již dříve strávil hodně času, ale miluji na tomto městě, že má živou jazzovou a bluegrassovou scénu a skvělé indické restaurace (a to platí i pro Brno!).
Anthony Hennen (USA)

1. Na programu PPE se mi nejvíce libí to, že mohu studovat
politickou ekonomii ze zcela nové a jedinečné perspektivy.
Pestrost problémů, kterými se zabýváme, otevřela mou mysl
novým tématům a myšlenkám, o nichž jsem nikdy předtím nepřemýšlel.
2. Měl jsem trochu problém po svém příjezdu najít vhodné bydlení, ale byla to skvělá zkušenost! Poznal jsem skvělé lidi a seznámil se s tím, jak se zde žije.
Abdel Moughit Jazouli (Maroko)

1. Nejlepší na PPE programu je možnost setkat se se skvělými
lidmi z velkého počtu zemí. Výuka tak není jen o knihách a teoriích! Všichni máme velký prospěch z toho, když se seznamujeme s novými kulturami a novými pohledy na věc, které studenti přinášejí.
2. Já v Praze již žila, protože jsem na CEVRO Institutu studovala bakalářské studium, takže nezažívám žádný kulturní šok :-)
Veronika Jeníčková (ČR)

