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Navazující magisterské studijní obory otevírané v letním semestru 2016/2017 a v zimním semestru 2017/2018
Název studijního programu

Název oboru

Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů

Standardní
délka studia

Forma studia

Ekonomická analýza
Ekonomie a hospodářská správa

Hospodářská politika
Hospodářské a politické dějiny

prezenční
230

2 roky

Regionalistika a veřejná správa

Charakteristika oborů a možnosti uplatnění absolventů
Ekonomická analýza
Hlavním cílem studijního oboru je vychovat vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Obor se zaměří na přípravu odborníků se základem ekonomických, právních
a dalších disciplín, s důrazem na mezinárodní ekonomické aspekty. Hlavními oblasti profilu absolventa jsou ekonomie (makroekonomie, mikroekonomie a dějiny ekonomického myšlení), ekonomická analýza a prognóza, finance, hospodářská politika,
kvantitativní metody v ekonomii a základy humanitních věd.
Hospodářská politika
V tomto oboru jsou vzděláváni národohospodáři širokého profilu, kteří mají možnost
uplatnit se v různých sektorech a odvětvích. Absolventi mají široké uplatnění v podnikové sféře i ve státní a regionální správě, v ekonomických a výzkumných sekcích bank,
finančních institucí a společností, a to jak veřejných, tak i soukromých. Studijní zaměření v rámci volitelných předmětů umožňuje absolventovi profilovat se i pro práci
ve veřejné správě, zejména městských a obecních úřadů., úřadech práce a sociálního
zabezpečení a v orgánech a institucích ochrany životního prostředí.
Hospodářské a politické dějiny
Cílem oboru je připravit a vychovat vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované
ekonomy se zaměřením na hospodářské a politické dějiny 20. století, kteří budou disponovat znalostmi z ekonomie, historie, politologie a sociologie. Předností studia je
propojení výuky ekonomických a humanitních disciplín, což vytváří dobrý předpoklad
pro interdisciplinární charakter studijního oboru. Absolventi mohou najít uplatnění
v široké škále oborů v soukromém i veřejném sektoru: ve školství, státní správě, masových médiích, neziskovém sektoru (nadace a občanská sdružení), bankovnictví a státních a soukromých firmách.

prezenční
prezenční
prezenční

Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním
symbolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
(dále jen „poplatek“).
Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.
Poplatek za přijímací řízení: 640 Kč
Charakteristika fakulty
NF VŠE připravuje vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Nesnaží se vychovat jen úzce specializované odborníky, nýbrž poskytuje studentům vzdělání v širokém
spektru předmětů ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín,
tak aby jako ekonomové byli schopni pružně reagovat na požadavky hospodářské
praxe a pracovních trhů. Absolventi budou připraveni pro uplatnění jak v soukromém
sektoru – v ekonomických sekcích firem, bank, pojišťoven a spořitelen – tak i ve veřejné a státní správě – na ministerstvech i regionálních úřadech. Příležitosti k uplatnění
naleznou absolventi také ve sféře mezinárodních organizací, zejména těch, které jsou
součástí struktur Evropské unie.
Díky své odborné tradici Národohospodářská fakulta proto vybavuje absolventy magisterského studia kvalitním vzděláním v širokém spektru předmětů ekonomických
a společenských věd. Kromě toho fakulta nabízí široké možnosti studijních pobytů
v zahraničí včetně magisterských studií s možnosti získání diplomu M. A. v zahraničí
i bohatou nabídku stipendií, soutěží i stáží.

Regionalistika a veřejná správa
Obor je koncipován tak, aby odpovídal soudobým nárokům na profesní vyspělost,
uplatňovaným ze strany institucí veřejné správy, stejně jako dalších organizací, využívajících poznatků o územních celcích a prostorových vztazích, působících ve firemním
sektoru, v oblasti poradenství, informatiky, mezinárodních vztahů či ve vědeckovýzkumné a vzdělávací sféře. Využívá jak teoretické přístupy ke klíčovým otázkám regionálního rozvoje a veřejné správy, kde se opírá jak o prostorové aplikace obecné ekonomické teorie, tak i o postupy umožňující řešení problémů, které se vyskytují v praxi.
Poskytuje poznatky o hospodářských vztazích a systémech, v nichž jsou z ekonomického hlediska podstatné územní procesy a analýzy, o ekonomických podmínkách výkonu územní veřejné správy.
Podmínky přijetí
K přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu na NF VŠE je třeba
splnit následující nutné podmínky:
a) absolvovat přijímací test z odborného přehledu (test je v anglickém jazyce);
b) dosáhnout vzdělání v bakalářském studijním programu.
První podmínku přijetí je možné splnit ve dnech uvedených níže. Každý z uchazečů bude o přesném čase a místě konání těchto testů zpraven dopisem s dostatečným
předstihem.
Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání, který musejí odevzdat ve stanovených termínech při přijímání a zápisu do studia.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Studenti v rámci studijních plánů studují předměty v anglickém jazyce. Znalost
anglického jazyka na úrovni potřebné k jejich absolvování se tak považuje u studentů za samozřejmou, a proto i přijímací zkoušky probíhají v jazyce anglickém.
Přihláška ke studiu
Přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu na NF VŠE je třeba podat elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz.

http://nf.vse.cz

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
5. prosince 2016 (ke studium od LS 2016/2017)
30. dubna 2017 (ke studiu od ZS 2017/2018)

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
leden 2017 (ke studiu od LS 2016/2017)
červen 2017 (ke studiu od ZS 2017/2018)

Studijní referentka: Martina Štěpánková
Telefon: +420 224 095 540, e-mail: stepan@vse.cz

