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Veřejná ekonomika a správa
 
Vygenerováno: 25. 5. 2023
 

 
O studijním programu
 
Někomu stačí jen přihlížet, jak obce, úřady a stát hospodaří se svými prostředky, ale to zdaleka není váš případ. Magisterský program
Veřejná ekonomika a správa je určený pro studenty, kteří se chtějí na rozvoji přímo podílet. Pro ty, kdo mají ambice působit na
manažerských pozicích, jako přední odborníci a vedoucí v institucích veřejného sektoru.
 
Díky navazujícímu studiu lépe porozumíte vazbám a vztahům mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci národní ekonomiky.
Rozšíříte své znalosti o finanční management územní samosprávy, stejně jako o oblast fiskální teorie a politiky. Naučíte se hodnotit
efektivnost a účelnost veřejných služeb, pracovat s dotacemi. Budete mít přehled o konstrukci jednotlivých druhů daní i jejich aplikaci
v daňovém systému České republiky.
 
Jaké předměty vás čekají?
● Evaluace veřejných služeb
● Veřejný sektor
● Ekonomika veřejné správy
● Daňová teorie a politika
● Strategický a krizový management
● GIS v regionálních analýzách
 
Profese
 

Procesní manažer
Interní auditor
Vedoucí úřadu
Specialista na veřejné zakázky
Metodik správních činností
Manažer partnerských a rozvojových projektů
Inspektor práce a bezpečnosti
Manažer kvality
Hlavní ekonom
Dotační a daňový expert
Vedoucí úředník

Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0312A050001
Název programu Veřejná ekonomika a správa
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra veřejné ekonomiky
Garant doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Veřejná ekonomika, Evaluace, Veřejné služby, Veřejné finance, Management

https://www.ekf.vsb.cz/153/cs
https://profily.vsb.cz/VRA12
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Dovednosti
 

Metodické zabezpečování rozpočetnictví ve veřejné správě
Analýza a modelování procesů
Schopnost zhodnotit výkonnost v jednotlivých složkách veřejné správy
Samostatná realizace inspekční a auditní činnosti ve veřejné správě
Znalost státní správy
Znalost CBA
Orientace v oblasti nestátních neziskových organizací
Tvorba strategické analýzy a plánů
Orientace v oblasti nepřímých daní
Znalost oceňování a správy veřejného majetku
Orientace v oblasti přímých daní
Působení v rámci rozvojových a inovačních projektů ve veřejné správě
Spravovat příjmy a výdaje veřejných rozpočtů

 
Uplatnění absolventa
 
Získané kompetence na úseku organizování, rozhodování, auditu a evaluace absolventi uplatní jak ve veřejném sektoru na státní,
regionální i místní úrovni, tak občanském sektoru národního hospodářství.
Typické pracovní pozice absolventa jsou:
- vedoucí úřadu/organizace;
- vedoucí úředník/zaměstnanec;
- metodik správních činností;
- hlavní ekonom;
- dotační a daňový expert;
- interní auditor;
- inspektor práce a bezpečnosti;
- manažer kvality;
- procesní manažer;
- specialista na veřejné zakázky;
- manažer partnerských a rozvojových projektů.
 
Cíle studia
 
Cílem navazujícího magisterského studijního programu Veřejná ekonomika a správa je získání hlubších všeobecných i specifických
odborných znalostí, které absolventům umožní kriticky analyzovat, interdisciplinárně hodnotit a navrhovat řešení ekonomických a
správních procesů a jevů ve veřejném sektoru.
 
Všeobecné odborné znalosti absolventů jsou vymezeny základními teoretickými předměty zejména obecné ekonomie, aplikované
statistiky a matematiky, daňové teorie a veřejných financí.
Specifické odborné znalosti absolventů jsou vymezeny předměty profilujícího základu, které se orientují na hlubší pojetí ekonomiky
klíčových segmentů veřejného sektoru, evaluaci výkonnosti veřejných služeb, strategický a krizový management, management kvality
a geografické informační systémy.
 
Odborné znalosti absolventa
 
Absolventi studijního programu při absolvování prokazují:
- široké a v klíčových problémech hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídající soudobému stavu poznání, a
to zejména v rozsahu předmětů profilujícího základu;
- široké a v klíčových problémech hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu
poznání, a to v rozsahu základních teoretických předmětů;



-

-

- porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků související oborů,např. strategický, krizový, finanční
management, demografie.
 
Odborné dovednosti absolventa
 
Absolventi studijního programu při absolvování umí:
- s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oboru;
- samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém s použitím vybraných teorií, konceptů a metod oboru;
- použít některé z pokročilých výzkumných postupů v oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace.
 
Obecné způsobilosti absolventa
 
Absolventi studijního programu při absolvování jsou schopni:
- samostatně a odpovědně rozhodovat v nových  nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s
přihlédnutím ke širším společenským důsledkům rozhodování, např. v problematice zabezpečení, výkonnosti a kvality veřejných
služeb;
- dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost
za jejich výsledky, např. v problematice veřejných zakázek či správního rozhodování;
- samostatného řešení etického problému, v kontextu etického kodexu, obecně platných právních předpisů a zvýšených společenských
požadavků kladených na výkon veřejné správy a hospodaření s veřejnými prostředky a majetkem;
- srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory, např. v rámci rozvojových, strategických
koncepcí a veřejných politik;
- používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím světovém jazyce;
- plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí
ostatních členů týmu.
 
Studijní plány
 

forma prezenční (cs)

forma kombinovaná (cs)

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=25401&locale=cs
https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=25402&locale=cs

