
-
-
-
-
-
-
-

Mezinárodní ekonomické vztahy
 
Vygenerováno: 24. 5. 2023
 

 
O studijním programu
 
Buď expandujete v zahraničí anebo se zmenšujete, žádná jiná cesta v podmínkách globalizované světové ekonomiky neexistuje. Jak
tvrdil diplomat Kofi Annan: „Popírat globalizaci je jako popírat zákony gravitace.” Jestli přemýšlíte stejně a chcete být úspěšní v
mezinárodním prostředí, pak jeden z vašich nejlepší tahů je studium Mezinárodních ekonomických vztahů!
Porozumíte ekonomické integraci a globalizaci, získáte přehled o fungování Evropské unie a uplatníte své znalosti v oblasti čerpání
dotací z eurofondů. Proč čekat až na diplom? Už teď se vám v rámci našich stáží a praxí otevírají dveře do mezinárodních organizací
nebo institucí EU. Získanými znalostmi se budete moci aktivně podílet na utváření dění v české i evropské hospodářské politice.
Studujte lokálně, myslete globálně!
 
Jaké předměty vás čekají? Například:
● Evropská unie
● Ekonomie evropské integrace
● Integrační procesy ve světové ekonomice
● Globální problémy v ekonomických souvislostech
● Mezinárodní obchod
● Evropská regionální politika
● Projektový a dotační management A
 
Profese
 

Projektový manažer
Odborný konzultant v podnicích, útvarech státní správy a samosprávy
Ekonom v neziskových organizacích municipalitách, národních a mezinárodních institucích a organizacích
Referent v útvarech státní správy a samosprávy
Specialista na vnější ekonomické vztahy a zahraničně obchodní činnost
Finanční analytik
Specialista v oblasti regionálního rozvoje

 
Dovednosti
 

Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Aplikovaná ekonomie
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
Zodpovědná osoba prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika, Ekonomické obory
Klíčová slova Mezinárodní integrace, Mezinárodní obchod, Stáže a praxe v zahraničí, Bezpečnostní

aspekty světové ekonomiky, Evropská unie

https://www.ekf.vsb.cz/120/cs
https://profily.vsb.cz/GOT40
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Příprava a realizace mezinárodních projektů
Finanční a ekonomické analýzy investičních projektů
Dotační a projektový management
Projektové řízení národních i mezinárodních projektů
Analytické dovednosti
Znalost fungování mezinárodního obchodu
Znalost fungování EU

 
Uplatnění absolventa
 
Studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy nabízí kvalitní vzdělání bakalářského stupně studia v oboru ekonomie se
zaměřením na její praktické uplatnění v hospodářskopolitické a firemní praxi v mezinárodním kontextu. Díky tomu získávají absolventi
široké uplatnění ve veřejné a soukromé sféře a to v regionálním, národním a evropském a mezinárodním prostředí.
 
Vybrané typické pracovní pozice absolventa studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy:
 
• ekonom v neziskových organizacích, municipalitách, národních a mezinárodních institucích a organizacích,
• referent v útvarech státní správy a samosprávy,
• specialista na vnější ekonomické vztahy a zahraničně obchodní činnost,
• specialista v oblasti regionálního rozvoje,
• finanční analytik,
• projektový manažer,
• odborný konzultant v podnicích, útvarech státní správy a samosprávy.
 
Cíle studia
 
• Příprava kvalifikovaných odborníků, kteří budou schopni vykonávat specializované práce a manažerské funkce v nadnárodních
společnostech, národních soukromých firmách či ve veřejných institucích.
• Vybavení absolventů základními znalostmi ekonomického prostředí a vztahů v národních a mezinárodních souvislostech, díky
kterým naleznou uplatnění jako odborníci zabývající se nejrůznějšími aspekty fungování ekonomických systémů v prostředí globální
ekonomiky.
• Zaměření a profilace studia zejména s ohledem na praktické uplatnění absolventů v náročném konkurenčním prostředí globální
ekonomiky.
 
Odborné znalosti absolventa
 
Absolventi studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy při absolvování prokazují, nad rámec znalostí získaných ze společného
základu studijního programu Aplikovaná ekonomie, široké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu dané studijní specializace v
oblastech:
 
• ekonomické integrace a globalizace se zaměřením na integrační a globalizační procesy ve světové ekonomice,
• evropského integračního procesu,
• podnikání na vnitřním trhu Evropské unie, 
• projektového a dotačního managementu aplikovaného v reálné praxi subjektů soukromého a veřejného sektoru. 
 
Odborné dovednosti absolventa
 
Absolventi studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy umí, nad rámec odborných dovedností získaných ve společném
základu studijního programu Aplikovaná ekonomie, řešit praktické problémy a používat základní výzkumné postupy v podobě:
 
• porozumění základním teoretickým zákonitostem a schopnosti jejich aplikace v praxi s ohledem na současný vývoj v Evropské unii a
světové ekonomice,



-

• schopnosti orientovat se v datech a analyzovat problémy v jednotlivých oblastech odbornosti včetně návrhu řešení a plánu
realizace,
• řešení obchodních případů s ohledem na exportní/importní a investiční zájmy firmy či státu,
• využití různých forem podpory podnikání ze strany ČR a EU.
 
Obecné způsobilosti absolventa
 
Absolventi studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy jsou schopni, v souladu s obecnými způsobilostmi získanými ve
společném základu studijního programu Aplikovaná ekonomie:
 
• samostatně či v týmu připravit a realizovat rozvojové projekty spolufinancované z veřejných zdrojů na regionální, národní a
mezinárodní úrovni,
• používat své odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce,
• samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího
vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků studijní specializace. 
 
Studijní plány
 

forma prezenční (cs)

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=22375&locale=cs

