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Jak by měla vypadat moderně řízená samospráva? Potřebujeme tolik institucí? Lze veřejnou správu řídit jako soukromou firmu?
Dojde účinností služebního zákona ke zkvalitnění služeb veřejného sektoru? V průběhu
studia oboru Veřejná ekonomika a správa získáte odpovědi na tyto otázky, ale také celou
řadu odborných znalostí a praktických dovedností, s jejichž pomocí se následně uplatníte ve veřejném sektoru jak v České republice, tak také v ostatních zemích Evropské unie.
Bakalářský studijní obor Veřejná ekonomika
a správa je organizován v prezenční i kombinované formě studia. Úspěšný absolvent získá titul „bakalář“ a má možnost pokračovat
ve studiu navazujícího magisterského oboru.

Pohodové studium
v pohodovém
městě...
Studuj v Karviné!!!

Co získáte studiem oboru?
 znalosti z oblasti veřejné ekonomie, ekonomiky a sociální politiky
 porozumíte řízení a struktuře regionů,
obcí a veřejné správy
 znalosti správního, sociálního a evropského práva
 zjistíte, jak funguje ekonomika neziskových organizací, regionální ekonomika
a politika
 budete rozumět projektovému financování, plánování a rozpočtování

Jaké předměty budete studovat?
 Veřejnou ekonomiku
 Regionální ekonomiku a politiku
 Sociální politiku
 Veřejnou správu
 Ekonomiku neziskových organizací
 Psychologii
 Profesní poradenství
 Formy sociální péče
 Evropskou unii a další neméně zajímavé
předměty

Kde najdete uplatnění?
 v institucích působících ve veřejné správě
 v neziskových organizacích
 na pozicích pracovníků regionálních center a rozvojových agentur, v tuzemských
a zahraničních firmách

www.studujvkarvine.cz
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Navazující magisterský studijní obor Veřejná ekonomika a správa je organizován
v prezenční a kombinované formě studia.
Po úspěšném absolvování získáte titul „inženýr“ a máte možnost pokračovat ve studiu
doktorských studijních oborů s ekonomickým zaměřením.

Co získáte studiem oboru?
 odborné znalosti a praktické dovednosti spojené s uplatňováním moderních
přístupů v oblasti řízení orgánů státní
správy, regionu, obcí a veřejné správy
 porozumíte modernímu pojetí manažerské funkce a využití moderních technologií při výkonu veřejné správy
 navážete kontakty s praxí a zahraničím

Jaké předměty budete studovat?

I veřejný sektor nabízí
atraktivní možnosti
kariéry!
Přesvědčit se můžete
studiem oboru
„Veřejná ekonomika
a správa“

 Veřejnou ekonomii
 Teorii veřejné správy
 Vzdělávání ve veřejné správě
 Teorii sociální politiky
 Ekonomiku školství a zdravotnictví
 Veřejné služby
 Řízení obcí a regionů
 Finanční plánování a rozpočtování
 Dějiny veřejné správy a další neméně
zajímavé předměty

Kde najdete uplatnění?
 na všech, zejména řídících stupních výkonu veřejné správy
 v neziskových organizacích
 na pozicích analytiků či výkonných
pracovníků regionálních center a rozvojových agentur v tuzemských a zahraničních firmách
 v oblasti vědecké a pedagogické činnosti
zaměřené na problematiku veřejné správy
a neziskového sektoru

www.studujvkarvine.cz

