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VŠE rozšiřuje nabídku bakalářského studia
v kombinované formě o Manažera obchodu
Praha, 11. února 2011
Pro akademický rok 2011/2012 nabízí VŠE v Praze celkem 23 akreditovaných
bakalářských oborů ve formě prezenční a 2 obory ve formě kombinované, která je
vhodná pro studium při zaměstnání. Nový bakalářský program v kombinované formě
Manažer obchodu připravila Fakulta mezinárodních vztahů.

V době, kdy lidé budou odcházet do důchodu ve stále vyšším věku, je nutné v zájmu
jejich zaměstnatelnosti zvyšovat kvalifikaci všech věkových skupin. Fakulta
mezinárodních vztahů proto reagovala na stávající situaci na trhu práce a otevírá
profesně orientovaný bakalářský studijní obor„Manažer obchodu“ – studium
při zaměstnání. Program byl vytvořen ve spolupráci se Svazem obchodu a
cestovního ruchu ČR, je zaměřen především na pracovníky na střední úrovni řízení,
kteří si potřebují doplnit vysokoškolské vzdělání a získat nové poznatky odpovídající
současným potřebám obchodu. Absolventi budou mít specializované znalosti
z oblasti retailingu, v oblasti řízení obchodního provozu, tvorby obchodní sítě, řízení
sortimentu, spolupráce s obchodními partnery a vedením spolupracovníků.
K povinným předmětům patří např.: retail marketing, retail management, podnikání
v EU, obchodní právo, trénink komunikačních dovedností a vedení týmů,
manažerská informatika a podnikové finance. Kontaktní výuka probíhá formou
třídenního soustředění (pátek, sobota, neděle) jednou za měsíc.
Ve vysoké míře se používají e-learningové a multimediální nástroje k usnadnění
samostudia.
Přihlašování bude probíhat 1. - 30. dubna 2011. Více informací o programu:
http://fmv.vse.cz/
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz

Kontakt pro média:
Ing. Jan Martin Rolenc
Tiskový mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 723 770 696
e-mail: pr@vse.cz
Ing. Jitka Odehnalová, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
PR manažer
e-mail: jitka.odehnalova@vse.cz
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