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Studijní specializace
 

Ekonomický rozvoj
Mezinárodní ekonomické vztahy

 
O studijním programu
 
Pochopit fungování ekonomiky v celé její šíři a složitosti. Zní to jako úkol na několik životů. Tím se ale skutečný ekonom nenechá
odradit. Máte znalosti a zkušenosti, které chcete rozvíjet? S tím vám pomůžeme. V rámci magisterského studia proniknete do
podstaty ekonomických procesů a naučíte se analyzovat současné ekonomické problémy. Získané dovednosti pak budete umět využít
v reálném světě hospodářské politiky a mezinárodních ekonomických vztahů.
 
Uplatnění absolventa
 
Studijní program Aplikovaná ekonomie 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
v mezinárodním prostředí.
Vybrané typické pracovní pozice absolventů studijních specializací studijního oboru Aplikovaná ekonomie:
• 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 organizacích apod.;
• projektový specialista v oblasti přípravy a realizace národních projektů;
• výzkumník / vysokoškolský učitel;
• 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, na tvorbu územních analýz pro rozvoj obcí a měst;
• specialista na tvorbu dotačních strategií pro rozvoj firem, obcí a měst;
• projektový specialista v oblasti přípravy a realizace mezinárodních projektů;
• odborník v institucích Evropské unie a mezinárodních organizacích.
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Cíle studia
 
• Příprava vysoce kvalifikovaných odborníků schopných orientace v teoretických přístupech soudobé ekonomie a řešení konkrétních
situací tržního prostředí v probíhajících procesech hospodářské politiky, dalších odborných politik, 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 na národní úrovni i v evropském globálním 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 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.
 
Odborné znalosti absolventa
 
Absolventi studijního programu Aplikovaná ekonomie získávají hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu daného studijního
programu  odpovídající soudobému stavu poznání v oblastech:
• ekonomie, ekonomický růst, regionální rozvoj, ekonometrie, analýza a prognóza;
• hospodářská politika, ekonomie trhu práce a politika zaměstnanosti, bankovnictví a finance;
• řízení a rozvoj firmy;
• mezinárodní měnové integrace a mezinárodních financí, mezinárodního obchodu a konkurenceschopnosti, mezinárodního
podnikání;
• mezinárodního projektového managementu;
• vnějších vztahů ČR, Evropské unie a globální ekonomiky.
 
Odborné dovednosti absolventa
 
Absolventi 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:
• kritického 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 sofistikované analýzy problémů, návrhu strategií rozvoje a jejich realizace;
• analýzy 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;
• aplikace principů fungování a forem 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 studijního programu Aplikovaná ekonomie jsou schopni:
• samostatně a odpovědně připravit a realizovat výzkumné, analytické a rozvojové projekty spolufinancované z veřejných zdrojů na
národní i 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 zkušenostmi
získanými absolvováním studijního programu a studijních specializací.
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