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Ekonomický rozvoj
 
Vygenerováno: 24. 5. 2023
 

 
O studijním programu
 
Pochopit současné ekonomické problémy a dokázat navrhnout efektivní řešení, to není jednoduchý úkol. Je to ale právě touha čelit
náročným výzvám, která vám umožňuje stát se hospodářským lídrem. Práce v mezinárodních institucích, vládních organizacích a
veřejné správě, ve finančním sektoru, v prestižních poradenských firmách nebo na manažerských postech významných společností a
organizací – přesně to našim absolventům umožňuje měnit svět kolem sebe a přispívat k jeho rozvoji.
Navazující studium Ekonomického rozvoje vám pomůže stát se vysoce kvalifikovaným odborníkem, který dokáže analyzovat a řešit
ekonomické problémy na všech úrovních ekonomiky. Získáte rozsáhlé vzdělání v nástrojích a metodách potřebných pro pochopení
komplexních otázek hospodářské politiky a dalších specializovaných oblastí ekonomie. Absolventi tak chápou ekonomiku v celé její šíři
a složitosti.
 
Jaké předměty vás čekají?
• Ekonomický růst a rozvoj
• Behaviorální a environmentální ekonomie
• Ekonomie mezinárodního obchodu
• Ekonomie migrace
• Aplikovaná ekonometrie
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Vedoucí ekonom v soukromé sféře, lokálních, národních a mezinárodních institucích
Ekonomický analytik
Manažer ve firmách, poradenských institucích, neziskových organizací apod.
Specialista služeb zaměstnanosti
Projektový specialista v oblasti přípravy a realizace národních projektů
HR konzultant
Ředitel a odborný ředitel firem a institucí
Výzkumný pracovník
Hlavní ekonom
Specialista v oblasti regionálního rozvoje
Vedoucí pracovník na ekonomickém, provozním a personálním útvaru
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Manažer podniku
Odborník v institucích Evropské unie a mezinárodních organizacích

 
Dovednosti
 

Znalost fungování EU
Příprava a realizace mezinárodních projektů
Znalost statistického SW
Znalost a analýza tržního prostředí
Znalosti v oblasti monetární politiky, finančních trhů a podnikových financí
Analýza a modelování procesů
Analytické dovednosti
Koordinace a vedení týmu technických a analytických pracovníků
Znalosti fungování hospodářské politiky, veřejné správy a samosprávy

 
Uplatnění absolventa
 
Studijní program Aplikované ekonomie, specializace Ekonomický rozvoj, nabízí vysoce 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 v mezinárodním prostředí.
Vybrané typické pracovní pozice absolventů studijní specializace:
• odborný referent a vedoucí pracovník v národních a mezinárodních institucích a organizacích;
• odborný referent a vedoucí pracovník v institucích státní správy a samosprávy;
• kvantitativní, bankovní, rozpočtový analytik ve státní správě, v bankách a velkých podnicích;
• vedoucí zaměstnanec/analytik služeb zaměstnanosti;
• ředitel a odborný ředitel firem a institucí;
• manažer ve firmách, poradenských institucích, neziskových organizací apod.;
• projektový specialista v oblasti přípravy a realizace národních projektů;
• výzkumník/vysokoškolský učitel.
 
Cíle studia
 
• Příprava vysoce kvalifikovaných odborníků schopných orientace v teoretických přístupech soudobé ekonomie a řešení konkrétních
situací tržního prostředí v probíhajících procesech hospodářské politiky a dalších odborných politik.
• 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 na národní úrovni i v globálním prostoru, připravují a
realizují konkrétní podnikatelské záměry.
• Poskytnutí širokého komplexu vědomostí potřebných pro výkon vysoce odborných pozic v národních, mezinárodních organizacích,
orgánech Evropské unie a OECD.
• Zaměření a profilace studia na praktické uplatnění absolventů v náročném konkurenčním prostředí české a globální ekonomiky.
• Vybavení absolventů vysoce kvalifikovanými znalostmi ekonomického prostředí a analytickými nástroji, kterými budou schopni
hodnotit nejrůznější aspekty fungování ekonomických systémů v prostředí národní i globální ekonomiky.
 
Odborné znalosti absolventa
 
Absolventi studijní specializace Ekonomický rozvoj získávají hluboké znalosti a porozumění odpovídající soudobému stavu poznání v
oblastech:
• ekonomie, ekonomický růst, regionální rozvoj;
• hospodářské politiky, aplikované hospodářské politiky, ekonomie trhu práce a politiky zaměstnanosti;
• bankovnictví a financí;
• řízení a rozvoje firmy;
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• ekonometrie, metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu (analýzy).
 
Odborné dovednosti absolventa
 
Odborné dovednosti absolventa studijní specializace Ekonomický rozvoj, navazujícího magisterského stupně studia zahrnují:
• kritické hodnocení fungování ekonomiky na mezinárodní, národní i firemní úrovni;
• aplikace teoretických poznatků při řešení konkrétních ekonomických případových studií zahrnujících i konstrukci formálních modelů;
• provádění sofistikované analýzy ekonomických problémů a vyvozování logických závěrů v jednotlivých oblastech odbornosti;
• aplikace odborných znalostí pro výkon manažerských, vysoce odborných a specializovaných činností;
• vysoce sofistikovaná analýza problémů, návrh strategií rozvoje a jejich realizace;
• nastavování parametrů jednotlivých hospodářských politik, plánování a řízení rozvoje svěřených oblastí, nastavení firemních procesů
ve vybraných oblastech;
• analýza a vytvoření odborného textu na téma ekonomických a hospodářsko-politických problémů, ve kterém je absolvent schopen
fundovaně obhájit své názory na základě vlastní kvantitativní analýzy empirických dat.
 
Obecné způsobilosti absolventa
 
Absolventi studijní specializace Ekonomický rozvoj jsou schopni:
• samostatně a odpovědně připravit a realizovat výzkumné, analytické a rozvojové projekty na národní i mezinárodní úrovni;
• používat své odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce;
• koordinovat činnost i velkých týmů a nést odpovědnost za jejich výsledky;
• samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti především dalším studiem, na základě získávání praktických
zkušeností a být schopen je vyhodnocovat;
• srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory utříbené znalostmi 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=21820&locale=cs
https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=21945&locale=cs

