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Mezinárodní ekonomické vztahy
 
Vygenerováno: 24. 5. 2023
 

 
O studijním programu
 
Taky při pití Coca-Coly přemýšlíte nad tím, jak se tato značka dokázala probojovat na celosvětový trh? Nebo zvažujete, jak ekonomická
globalizace mění tradiční mechanismy fungování světové ekonomiky a jak integrace národních států přispívá k překonávání jejich
vlastních limitů? Podobné otázky si kladou studenti řady oborů. Nás ale jednoduché odpovědi neuspokojí. Během studia
Mezinárodních ekonomických vztahů půjdete do hloubky a budete zkoumat všechny příčiny a souvislosti současných globálních
ekonomických jevů a procesů.
 
Naučíte se, jak podnikat v mezinárodním prostředí a úspěšně řídit své projekty v mezinárodním měřítku. Budete se umět rozhodovat
podle aktuálního vývoje světové ekonomiky a pochopíte důsledky mezinárodní migrace. Začnete se dobře orientovat v oblasti
ekonomického rozvoje evropských a světových regionů a porozumíte významu mezinárodního obchodu. Všechny aspekty
mezinárodních ekonomických vztahů navíc můžete zkoumat nejen teoreticky, ale i prakticky prostřednictvím odborných praxí v
tuzemsku nebo díky studijním stážím v zahraniční.
 
Jaké předměty vás čekají?
● Ekonomie mezinárodního obchodu
● Mezinárodní konkurenceschopnost
● Mezinárodní měnová integrace
● Mezinárodní podnikání
● Mezinárodní projektový management
 
Profese
 

Specialista a analytik v oblasti mezinárodního obchodu
Vedoucí ekonom v soukromé sféře, lokálních, národních a mezinárodních institucích
Specialista v oblasti měnové politiky, včetně měnové politiky EU
Projektový specialista v oblasti přípravy a realizace mezinárodních projektů
Akademický pracovník
Výzkumný pracovník
Odborník v oblasti konkurenceschopnosti firem, státních celků a mezinárodních integračních uskupení
Odborník v institucích Evropské unie a mezinárodních organizacích

Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Aplikovaná ekonomie
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
Zodpovědná osoba prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Mezinárodní ekonomické a bezpečnostní otázky, Měnová integrace, Stáže a praxe v

zahraničí, Mezinárodní projektový management, Evropská unie

https://www.ekf.vsb.cz/120/cs
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Project portfolio manager se zaměřením na tvorbu dotačních strategií pro rozvoj firem, obcí a měst
 
Dovednosti
 

Analytické dovednosti
Znalost fungování EU
Znalost fungování mezinárodního obchodu
Finanční a ekonomické analýzy investičních projektů
Znalost CBA
Znalost rozvojových koncepcí a veřejných politik
Příprava a realizace mezinárodních projektů
Řešení obchodních případů se zahraničím
Tvorba a řízení projektového portfolia
Projektové řízení národních i mezinárodních projektů
Dotační a projektový management

 
Uplatnění absolventa
 
Studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy nabízí kvalitní vzdělání v oboru ekonomie se zaměřením na její praktické
uplatnění v hospodářskopolitické a firemní praxi. Díky tomu získávají absolventi široké uplatnění ve veřejné a soukromé sféře jak v
národním, tak především v mezinárodním prostředí.
 
Vybrané typické pracovní pozice absolventa studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy:
 
• vedoucí ekonom v soukromé sféře, lokálních, národních a mezinárodních institucích,
• specialista na konkurenceschopnost firem, státních celků a mezinárodních integračních uskupení,
• specialista a analytik v oblasti zahraničního obchodu,
• specialista na tvorbu územních analýz pro rozvoj obcí a měst,
• project portfolio manager (specialista na tvorbu dotačních strategií pro rozvoj firem, obcí a měst),
• projektový specialista v oblasti přípravy a realizace mezinárodních projektů,
• odborný referent v institucích státní správy a samosprávy,
• odborník v institucích Evropské unie a mezinárodních organizacích.
 
Cíle studia
 
• Příprava vysoce kvalifikovaných odborníků schopných orientace v teoretických přístupech soudobé ekonomie a řešení konkrétních
situací tržního prostředí v probíhajících procesech ekonomické integrace a globalizace.
 
• Vytvoření podmínek pro získání uplatnění zejména v řídících funkcích ve státní správě a samosprávě na místní, regionální a
celostátní úrovni, ale i ve firmách a poradenských agenturách, které působí v evropském prostoru, připravují a realizují konkrétní
podnikatelské záměry nebo rozvojové projekty využívající ekonomické nástroje a opatření v mezinárodním prostředí.
 
• Poskytnutí širokého komplexu vědomostí potřebných pro výkon odborných pozic v mezinárodních organizacích a orgánech Evropské
unie.
 
• Zaměření a profilace studia 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, hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu dané studijní specializace
odpovídající soudobému stavu poznání v oblastech:
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• mezinárodní měnové integrace a mezinárodních financí,
• mezinárodního obchodu a konkurenceschopnosti,
• mezinárodního podnikání,
• mezinárodního projektového managementu aplikovaného v reálné praxi subjektů soukromého a veřejného sektoru,
• vnějších vztahů Evropské unie.
 
Odborné dovednosti absolventa
 
Absolventi studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy, nad rámec odborných dovedností získaných ve společném základu
studijního programu Aplikovaná ekonomie, umí s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit
teoretické nebo praktické problémy s využitím pokročilých výzkumných postupů v podobě:
 
• aplikace principů fungování a forem mezinárodního obchodu, schopnosti čelit celním a netarifním překážkám mezinárodního
obchodu,
• provádění finančních a ekonomických analýz investičních projektů (CBA),
• přípravy a realizace rozvojových projektů v mezinárodním prostředí,
• tvorby a řízení portfolia národních a mezinárodních rozvojových projektů.
 
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 a odpovědně připravit a realizovat rozvojové projekty spolufinancované z veřejných zdrojů na mezinárodní úrovni,
• používat své odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce,
• srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory utříbené praktickými zkušenosti získanými
absolvováním studijní specializace.
 
Studijní plány
 

forma prezenční (cs)

forma kombinovaná (cs)

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=21818&locale=cs
https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=21943&locale=cs

