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Studijní specializace
 

Ekonomický rozvoj
Mezinárodní ekonomické vztahy

 
O studijním programu
 
Znalost ekonomiky je znalost fungování světa. A taky států, měst, firem a v podstatě i každé domácnosti. Když se ekonomice daří,
pocítíme to všichni. Jen někdo ale dokáže využít všechny její příležitosti a stejně tak se ne každý vyrovná s tím, když je v propadu.
Studenti našeho oboru jsou na tyto ekonomické problémy připravení. Už jim ani neříkají problémy, berou je jako další výzvy k
vyřešení.
 
Uplatnění absolventa
 
Studijní program Aplikovaná ekonomie nabízí kvalitní vzdělání bakalářského stupně studia v oboru ekonomie se zaměřením na její
praktické uplatnění v hospodářskopolitické a firemní praxi, a to i v mezinárodním kontextu. Díky tomu získávají absolventi široké
uplatnění ve veřejné a soukromé sféře především v regionálním, národním a evropském a mezinárodním prostředí.
Vybrané typické pracovní pozice absolventa studijního programu Aplikovaná ekonomie jsou:
• specialista v oblasti regionálního rozvoje, vnějších ekonomických vztahů a zahraničně obchodní činnosti;
• specialista služeb zaměstnanosti, ekonom práce, personalista;
• bankovní ekonom, finanční analytik, projektový manažer;
• ekonom v neziskových organizacích, municipalitách, národních a mezinárodních institucích a organizacích;
• finanční analytik;
• projektový manažer, odborný konzultant v podnicích, referent v útvarech státní správy a samosprávy.
 
Cíle studia
 
• Příprava odborníků schopných samostatně řešit praktické hospodářské problémy s využitím teoretických znalostí a jejich aplikaci
pomocí analytického aparátu.
• Příprava absolventů, kteří umí vhodně zvolit a aplikovat nástroje hospodářské politiky vedoucí k dosažení zamýšlených hospodářsko-
politických cílů a změn.
• Důraz na praktickou uplatnitelnost absolventů na konkurenčním trhu práce a to jak národním, tak také globálním.
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• 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.
 
Odborné znalosti absolventa
 
Absolventi studijního programu Aplikovaná ekonomie při absolvování prokazují široké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu v
oblastech:
• ekonomického růstu, hospodářských politik, zejména fiskální a monetární politiky, bankovnictví a financí;
• trhu práce a řízení lidských zdrojů, rozvoje firmy;
• metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu (analýzy);
• 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 studijního programu Aplikovaná ekonomie umí řešit praktické problémy a používat základní odborné postupy v podobě:
• porozumění základním teoretickým zákonitostem a schopnosti jejich aplikace v praxi s ohledem na současný vývoj v ČR, Evropské
unii a světové ekonomice;
• komentování a interpretace současného i minulého ekonomického vývoje v pojetí moderních ekonomických přístupů, a to s
využitím vhodných kvantitativních nástrojů a technik;
• využití schopností orientovat se v datech, analyticky identifikovat zřejmé i skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů
hospodářsko-politických rozhodnutí včetně návrhu řešení a plánu realizace;
• formulace myšlenky v písemné i ústní podobě na velmi dobré úrovni, je schopen prezentovat, diskutovat a obhájit své názory na
veřejnosti;
• řešení obchodních případů s ohledem na exportní/importní a investiční zájmy firmy či státu.
 
Obecné způsobilosti absolventa
 
Absolventi studijního programu Aplikovaná ekonomie jsou schopni:
• samostatně a odpovědně se rozhodovat i v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání;
• používat své odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce;
• dle rámcového zadání a přidělených zdrojů koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky;
• do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru;
• srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich
řešení;
• srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu;
• samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti především na základě praktické zkušenosti a jejího
vyhodnocení, samostatně či v týmu připravit a realizovat rozvojové projekty spolufinancované z veřejných zdrojů na regionální,
národní a mezinárodní úrovni.
 
Studijní plány
 

forma prezenční (cs)

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=25362&locale=cs

