FAKULTA
FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Vysoká škola ekonomická v Praze

VEDLEJ Í SPECIALIZACE

na fakult Financí a ú etnictví
otevírané v akademickém roce 2013/2014
» Auditing
» Controlling
» Daně v podnikání
» Finanční inženýrství
» Oceňování podniku a jeho majetku
» Peněžní ekonomie a bankovnictví
» Účetnictví a finanční řízení podniku
» Učitelství odborných ek. předmětů
» Veřejné rozpočty v číslech

Vedlejší specializace na Fakultě financí a účetnictví otevírané v akademickém roce 2013/2014

Seznam vedlej ích specializací FFÚ pro akademický rok 2013/14
1AU Auditing
1CO Controlling
1DB Daně v podnikání
1FG Finanční inženýrství
1OC Oceňování podniku a jeho majetku

1PE Peněžní ekonomie a bankovnictví
1UC Účetnictví a finanční řízení podniku
1UP Učitelství odborných ekon. předmětů
1RS Veřejné rozpočty v číslech

Registrace a zápis vedlej í specializace

Registrace a zápis do vedlejších specializací probíhá v každém semestru. V prosinci-lednu si lze zapsat vedlejší specializaci,
kterou student začne studovat od následujícího letního semestru, v květnu vedlejší specializaci, kterou student začne
studovat od následujícího zimního semestru.

Registrace VS je dostupná pro studenty, kteří splňují následující podmínky:
student musí studovat navazující magisterské studium,
student nesmí již mít zapsánu VS,
student si může zaregistrovat jen VS povolené pro jeho hlavní specializaci.





Etapy registrace VS

Student si registruje VS v portálu studenta v ISIS. V registraci nezáleží na pořadí registrace studentů.
Student si může registrovat neomezené množství vedlejších specializací. Každé registrované specializaci přiřazuje pořadí
(prioritu). Výsledně může být student zapsán pouze na jednu vedlejší specializaci. Výběr je třeba dobře uvážit, protože
změna – pokud k ní nedojde na samém počátku studia vedlejší specializace – je jen obtížně proveditelná. U VS na Fakultě
financí a účetnictví neprobíhá žádné výběrové řízení.
V automatizovaném zápisu jsou přiděleny VS studentům dle registrace. Nejprve jsou uspokojeny požadavky studentů, kteří
si registrovali VS s prioritou 1. Pokud není ve VS výběrové řízení, jsou nejprve zapsáni studenti s vyšším počtem získaných
kreditů, popř. nižším počtem ztracených kreditů. Studenti jsou zapisováni jen do naplnění kapacity VS.
Pokud student z důvodu omezené kapacity nebyl zapsán do VS, může být zapsán do VS, kterou si registroval s prioritou 2 opět
do naplnění kapacity VS atd. Výsledek automatizovaného zápisu student může sledovat v ISIS.Po automatizovaném zápisu
následuje etapa ručního zápisu. V ručním zápisu se student může přímo zapisovat do VS s volnou kapacitou.
Teprve po skončení etapy ručního zápisu jsou zapsané VS automaticky zaevidovány do studijní agendy. Student získá
přístup do skupin VS pro registrace předmětů. Etapa ručního zápisu proto končí před koncem registrací předmětů, aby se
nově přijatí studenti mohli registrovat ve skupinách předmětů VS a získat tak prioritu v automatizovaném zápisu do předmětů
(pro povinné předměty VS ve třídě 1, pro volitelné předměty VS ve třídě 2).
Harmonogram přihlašování do vedlejších specializací.
Registrace specializace
1. 4. 2013 8:00 – 17. 8. 2013 23:59
Výběrové řízení
1. 4. 2013 8:00 – 20. 8. 2013 21:00
Automatizovaný zápis
21. 8. 2013 8:00
Ruční zápis specializací
22. 8. 2013 8:00 – 31. 8. 2013 23:59
Registrace předmětů
10. 6. 2013 13:00 – 3. 9. 2013 23:59
Ruční zápis specializací
4. 9. 2013 8:00 – 17. 9. 2013 23:59
Zápis – 3.kolo
19. 9. 2013 8:00 – 21. 9. 2013 21:00

Elektronické potvrzení spln ní povinností pro SZ z vedlej í specializace

Na FFÚ používáme elektronické uzavření indexu před státními zkouškami z oboru. stejným způsobem se potvrzuje i splnění
povinností před státní zkouškou z vedlejší specializace.

Postup p i p ihla ování ke státní zkou ce

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce, to znamená, že získá 30 kreditů ve struktuře
předepsané studijním plánem, si zapíše dle svého oboru státní zkoušku z VS, její název se shoduje s názvem VS. Státní zkouška
je vypsána jako mimosemestrální kurz v rámci „Portálu studenta“. Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke
státní zkoušce, požádá formou elektronické žádosti v ISISu studijní referentku o potvrzení splnění těchto podmínek – viz výše.
Podrobnější informace najdete na webu
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1AU AUDITING
Garant: doc. Ing. Vladimír Králí ek, CSc.
Katedra nan ního ú etnictví a auditingu
Charakteristika vedlej í specializace

Vedlejší specializace Auditing umožní studentům získat další znalosti a dovednosti z oblasti auditingu, vnitřních
kontrolních systémů, finančního a manažerského účetnictví, finančního řízení, daní. V systematické a ucelené
podobě se jim dostane obdobného vzdělání, jaké získají studenti hlavní specializace, což jim umožní mnohem snáze
se orientovat ve výše uvedených oblastech a nastoupit po ukončení vysoké školy na pozici asistenta auditora,
pracovníka oddělení interního auditu, pracovníka kontrolních oddělení organizačních složek státu, NKU atp.
V souvislosti s tendencí uznávat vysokoškolské zkoušky jakožto dílčí profesní zkoušky pro profesi auditora se nabízí
možnost si začít budovat profesní kariéru již v průběhu studia vysoké školy.

» Motto:
Excelentní znalosti sm ují k excelentní profesní karié e. «
Podmínky vstupu do vedlej í specializace

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční
řízení podniku.

Kapacita na semestr
Neomezena.

Po adavky na absolvování

Povinné předměty – 21 kreditů.
Ident
Název předmětu
1FU407 Finanční účetnictví pro vedlejší specializaci
1FU505 Auditing
1FU457 Vnitřní a vnější kontrola
1FU440 Účetnictví akvizicí, fúzí, a jiných vlastnických transakcí

Volitelné předměty – 9 kreditů.
1FP405
Základy oceňování podniku
1FP412
Oceňování podniku II
1FU400
Základní aspekty US GAAP
1FU403
Využití ICT ve finančním účetnictví
1FU441
Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví
1FU454
Účetnictví cenných papírů
1FU455
Účetnictví pojišťoven

1FU484
1FU485
1FU486
1FU491
1FU572
4ST540

ECTS
6
6
3
6

h
4
4
2
4

Účetní řešení insolvence
Pokročilé účetnictví-vybrané problémy
Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví
Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP (v angličtině)
Účetnictví bank,vykazování finančních nástrojů
Metody výběru vzorku v auditu

Státní záv re ná zkou ka

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 4 otázky
(z každého povinného předmětu jednu). Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání
všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Podrobnější informace najdete na webu
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1CO CONTROLLING
Garant: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Katedra mana erského ú etnictví
Charakteristika vedlej í specializace

Vedlejší specializace je určena studentům, kteří se v rámci hlavní specializace již seznámili se základními principy řízení podniku a jeho
vnitřních struktur a mají zájem si tyto znalosti prohloubit. Cílem specializace je navázat na znalosti z oblasti podnikové ekonomiky,
managementu, marketingu, finančního a manažerského účetnictví a z oblasti finančního řízení a prohloubit je ve specializovaných
kurzech, věnovaných problematice řízení podniku na bázi controllingu. Specializace se primárně zaměřuje na oblast řízení
hodnotových vztahů podniku a jeho vnitřních struktur, vycházející z dokonalé znalosti manažerského účetnictví a navazujících
nástrojů (systému plánů a rozpočtů, kalkulačního systému, systému vnitropodnikových cen). V rámci integrity všech funkcí systému
řízení, na kterou controlling klade důraz, si specializace klade za cíl seznámit studenty s významnými vazbami hodnotového řízení na
věcné průřezy podnikatelského procesu a na zajištění manažersky relevantních informací v moderním informačním systému podniku.

» Motto: Controller je hospodá ským sv domím rmy.
M e se ale stát i hlavou a mozkem. «
Podmínky vstupu do vedlej í specializace

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční
řízení podniku.

Kapacita na semestr
Neomezena.

Po adavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů.
Ident
Název předmětu
ECTS
1FU407 Finanční účetnictví pro VS
6
1MU403 Manažerské účetnictví II.
6
(1MU4131) Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci
6
1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví 6

Volitelné předměty – 12 kreditů.
1FP404
Dividendová pol. a krátkodobý fin. management
1FP405
Základy oceňování podniku
1FP410
Finanční řízení koncernů
1FP412
Oceňování podniku II
1FP416
Počítačová podpora oceňování podniků
1FU403
Využití ICT ve finančním účetnictví
1FU486
Mezinárodně uznávané principy účetního
výkaznictví

1MU400
1MU406
1MU408
1MU409
1MU502
1MU504
3PE423
3PE428

h
4
4
4)
4

1) - Studenti fakult FMV, FIS a NF, kteří na
bakalářském stupni neabsolvovali kurz
Manažerské účetnictví I. (1MU305 nebo
1MU211) si místo předmětu 1MU403
Manažerské účetnictví II. zapisují předmět
1MU413 Manažerské účetnictví pro vedlejší
specializaci.

Počítačem integrované řízení podniku
Bankovní controlling
Exekutivní informační systémy
Controlling v nevládních neziskových organizacích
Finanční analýza – francouzsky
Strategické řízení (anglicky)
Dynamický Balanced Scorecard
Controlling a interní audit

Státní záv re ná zkou ka

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky.
Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro
vedlejší specializaci.

Podrobnější informace najdete na webu
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1DB DAN V PODNIKÁNÍ
Garant: prof. Ing. Alena Van urová, Ph.D.
Katedra ve ejných nancí
Charakteristika vedlej í specializace

Vedlejší specializace je určena pro studenty, kteří chtějí doplnit své hlavní ekonomické zaměření o ucelené znalosti
z oblasti zdanění, a to včetně mezinárodních aspektů. Je určena především pro budoucí podnikatele a manažery,
kteří se při rozhodovacích procesech neobejdou bez znalostí daní a jejich optimalizace.

» Motto:
Lépe, ne na dan nadávat, je je ovládat. «
Podmínky vstupu do vedlej í specializace

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult s výjimkou studentů F1 hlavní specializace Zdanění
a daňová politika.

Kapacita na semestr
Neomezena.

Po adavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů.
Ident
Název předmětu
1VF525 Nepřímé daně
1VF527 Přímé daně
1VF518 Daňová politika

Volitelné předměty – 12 kreditů.
1VF461
Fiskální politika (anglicky)
11F450
Judikatura EU a její vliv na zdanění v ČR
1VF451
Mezinárodní zdanění (anglicky)
11F451
Převodní ceny
1VF450
Národní daňové systémy a daňová harmonizace
1VF415
Sociální pojištění

ECTS
6
6
6

1VF470
1VF422
1VF522
1VF432
1VF434
1VF462

h
4
4
4

Veřejná ekonomika
Veřejné výdajové programy a veřejné zakázky
v teorii a praxi
Politika veřejných výdajů
Fiskální federalismus
Správa daní v judikatuře
Taxation of International Employment

Státní záv re ná zkou ka

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 1otázku.
Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro
vedlejší specializaci.

Podrobnější informace najdete na webu
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1FG FINAN NÍ IN ENÝRSTVÍ
Garant: doc. Mgr. Ji í Málek, Ph.D.
Katedra bankovnictví a poji ovnictví
Charakteristika vedlej í specializace

Vedlejší specializace Finanční inženýrství nabízí propojení znalostí finančních disciplín s matematickými,
výpočetními a statistickými metodami. To umožňuje porozumět moderním finančně matematickým modelům
používaným ve finančních institucích a aplikovat je na měření a řízení rizik, oceňování derivátů či řízení portfolia.
Absolventi budou mít znalosti a dovednosti, se kterými se mohou uplatnit na pozicích manažerů rizik či
portfoliových manažerů, kvantitativních analytiků, obchodníků s deriváty nebo se strukturovanými produkty
v různých finančních institucích.

» Motto:
Investuj v decky! «
Podmínky vstupu do vedlej í specializace

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult s výjimkou studentů F1 hlavní specializace Finanční
inženýrství.

Kapacita na semestr
Neomezena.

Po adavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů.
Ident
Název předmětu
1BP426 Finanční deriváty I

ECTS
3

h
2

1BP404
nebo
1BP414
1BP438

Kapitálové trhy II (nelze pro obory BP, FI)
nebo
Teorie a praxe dluhopisů a
Stochastické modelování

6

4

3
3

2
2

1BP453
1BP452

Computational Finance
Credit Risk Management and Modeling

6
3

4
2

Volitelné předměty – 12 kreditů.
1BP411
Risk management
1BP432
Analýzy trhu cenných papírů
1BP434
Oceňování derivátů
1BP435 Řízení rizik pojišťoven
1BP451
Finanční deriváty II (anglicky)
1BP439
Kvantitativní řízení portfolia aktiv
1BP403
Bankovnictví II

1MT401
1MT403
1MT451
1FP412
1FU572
4ST432
4MM401

Monetární makroanalýza
Teorie a praxe řízení aktiv
Ekonomická analýza a prognóza
Oceňování podniku II
Účetnictví bank a vykazování finančních nástrojů
Modely ekonomických a finančních časových řad
Výpočetní metody ve financích

Státní záv re ná zkou ka

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje jednu
otázku. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře
předepsané pro vedlejší specializaci.

Podrobnější informace najdete na webu
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1OC OCE OVÁNÍ PODNIKU A JEHO MAJETKU
Garant: prof. Ing. Milo Ma ík, CSc.
Katedra nancí a oce ování podniku
Charakteristika vedlej í specializace

Studium vedlejší specializace poskytne studentům možnost získat znalosti a základní dovednosti potřebné pro praxi
oceňování podniků včetně schopnosti komunikovat se specialisty pro oceňování hlavních složek majetku podniku. Studenti
si zároveň prohloubí znalosti z oblasti marketingu, účetnictví, podnikových financí a dalších podnikohospodářských disciplín.
Vnitřní struktura specializace navazuje na dobré zkušenosti z kursů, které pořádá Institut oceňování majetku při VŠE pro
zájemce o činnost znalců a odhadců zaměřených na oceňování podniku. Vzdělání takovéhoto typu je jednou z podmínek
pro získání vázané živnosti odhadce pro oceňování podniku a pro získání certifikátu odhadce majetku v oboru oceňování
podniku, který na základě akreditovaného systému zkoušek vydává např. Česká komora odhadců majetku a Institut
oceňování majetku při VŠE. Absolventi této specializace budou mít tedy nezbytné ucelené teoretické znalosti potřebné
k oceňování podniků, které je možno později uplatnit jak v běžné praxi podnikových ekonomů a v investičním bankovnictví,
tak také v samostatné profesi znalců a odhadců majetku specializovaných na oceňování podniku.

» Motto:
Chcete porozum t, jak se hledá hodnota podniku? «
Podmínky vstupu do vedlej í specializace

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Finance a oceňování
podniku

Kapacita na semestr
50 studentů.

Po adavky na absolvování

Povinné předměty – 21 kreditů.
Ident
Název předmětu
1FP403 Oceňování nemovitostí
1FP405 Základy oceňování podniku *)
1FP412 Oceňování podniku II
1FP413 Praktika z oceňování podniku

ECTS
6
6
6
3

h
4
4
4
2

*) Předmět si nezapisují studenti, kteří absolvovali předmět 1FP305. Místo 1FP405 si zapíší volitelné předměty ve stejném rozsahu.
Volitelné předměty – 9 kreditů.
1BP404
Kapitálové trhy II
1BP432
Analýzy trhu cenných papírů
1BP434
Oceňování derivátů
1FP401
Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
1FP404
Dividendová politika a krátkodobý finanční
management
1FP416
Počítačová podpora oceňování podniků
1FP417
Oceňování nehmotného majetku

1FP419
1FP420
1FP421
1FP423
1FP424
1FU440
1FU571

Oceňování podniku (v němčině)
Oceňování nemovitostí II
Oceňování podniku (v angličtině)
Systém řízení akvizicí a fúzí
Finanční řízení koncernu
Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických
transakcí
Konsolidovaná účetní závěrka

Státní záv re ná zkou ka

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Má písemnou a ústní část. Písemný test obsahuje 1 až 2 příklady
(podle rozsahu) a 8 otevřených otázek, ústní část má formu rozpravy nad testem a doplňkových ústních otázek. Podmínkou
pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.
Podrobnější informace najdete na webu
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1PE PEN NÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ
Garanti:

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Katedra bankovnictví a poji ovnictví

prof. Ing. Zbyn k Revenda, CSc.
Katedra m nové teorie a politiky

Charakteristika vedlej í specializace

Specializace umožňuje studentům v systematické a ucelené podobě absolvovat předměty z oblasti peněžní
ekonomie, bankovnictví, kapitálových trhů a mezinárodních financí, které jsou obsaženy v povinném a volitelném
základu magisterského navazujícího studijního programu v hlavních specializacích Bankovnictví a pojišťovnictví
a Finance.
Absolventi vedlejší studijní specializace najdou široké uplatnění zejména v komerčních bankách, centrální bance,
investičních společnostech a dalších institucích finančního trhu, v neposlední řadě i v oblasti podnikatelského
sektoru.

» Motto:
O peníze jde (v t inou) a v první ad . «
Podmínky vstupu do vedlej í specializace

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Bankovnictví
a pojišťovnictví a Finance.

Kapacita na semestr
Neomezena.

Po adavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů.
Ident
Název předmětu
1BP403 Bankovnictví II
1BP404 Kapitálové trhy II
1MT400 Mezinárodní monetární ekonomie

Volitelné předměty – 12 kreditů.
1BP402
Pojišťovnictví II.
1BP411
Risk management
1BP414
Teorie a praxe dluhopisů
1BP425
Mezinárodní finanční trhy (v angličtině)
1BP426
Finanční deriváty I (v angličtině)
1BP427
Microeconomics of Banking
1BP428
Financial Contracting
1BP432
Analýzy trhu cenných papírů
1BP434
Oceňování derivátů
1BP437
Analýza trhů energetických komodit
1BP451
Finanční deriváty II (v angličitně)

ECTS
6
6
6

1FP404
1FP407
1FP412
1MT401
1MT402
1MT403
1MT404
1MT451
1MT454
1VF415

h
4
4
4

Dividendová politika a krátkodobý finanční management
Finanční řízení a investiční rozhodování
Oceňování podniku II
Monetární makroanalýza
Peněžní teorie
Teorie a praxe řízení aktiv
Finanční stabilita
Ekonomická analýza a prognóza
Teorie a úloha peněz v ekonomice
Sociální pojištění

Státní záv re ná zkou ka

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje jednu
otázku. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře
předepsané pro vedlejší specializaci.

Podrobnější informace najdete na webu
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1UC Ú ETNICTVÍ A FINAN NÍ ÍZENÍ PODNIKU
Garant: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Katedra mana erského ú etnictví
Charakteristika vedlej í specializace

Vedlejší specializace je určena posluchačům, kteří se v rámci hlavní specializace dosud neorientovali na problematiku finančního
řízení podniku a jeho vnitřních struktur a mají zájem tyto znalosti získat. Cílem specializace je navázat na základní znalosti
studentů z oblasti účetnictví a financí a prohloubit je ve specializovaných kurzech, věnovaných problematice finančního
účetnictví, manažerského účetnictví a finančního řízení podniku, s hlavním zřetelem na jeho informační podporu. Návazně si
specializace klade za cíl seznámit studenty s významnými vazbami hodnotového řízení na věcné průřezy podnikatelského
procesu a na zajištění manažersky relevantních informací v moderním informačním systému podniku. Tyto znalosti tvoří základ
profesní způsobilosti vrcholových řídicích pracovníků, působících zejména na podnikové úrovni, a to ať už v pozicích uživatelů
účetních informací, odborníků odpovědných za jejich zpracování a interpretaci nebo ověření jejich reálnosti a funkčnosti.

» Motto: Zvládnutím ú etního vid ní sv ta
k postavení, respektu a profesní seberealizaci. «
Podmínky vstupu do vedlej í specializace

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční
řízení podniku.

Kapacita na semestr
Neomezena.

Po adavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů.
Ident
Název předmětu
1FU407 Finanční účetnictví pro VS
1MU403 Manažerské účetnictví II.
(1MU4131) Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci
1FP401 Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
Volitelné předměty – 12 kreditů.

1FP403
1FP404
1FP405
1FP412
1FP416
1FP419
1FP424
1FU403
1FU440
1FU480

Oceňování nemovitostí
Dividendová politika a krátkodobý finanční management
Základy oceňování podniku
Oceňování podniku II
Počítačová podpora oceňování podniku
Oceňování podniku (v němčině)
Finanční řízení koncernu
Využití ICT ve finančním účetnictví
Účetnictví akvizicí,fúzí a jiných vlastn.transakcí-vyš.účet.
Bilanční a účtové teorie

ECTS
6
6
6
6

1FU486
1FU505
1FU571
1MU400
1MU406
1MU407
1MU408
1MU409
1MU502
1MU504

h
4
4
4)
4

1) - Studenti fakult FMV, FIS a NF, kteří na
bakalářském stupni neabsolvovali kurz
Manažerské účetnictví I. (1MU305 nebo
1MU211) si místo předmětu 1MU403
Manažerské účetnictví II. zapisují
předmět 1MU413 Manažerské účetnictví
pro vedlejší specializaci.

Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví
Auditing
Konsolidovaná účetní závěrka
Počítačem integrované řízení podniku
Bankovní controlling
Strategicky orientované manažerské účetnictví
Exekutivní informační systémy
Controlling v nevládních neziskových organizacích
Finanční analýza a řízení (francouzsky)
Strategické řízení (anglicky)

Státní záv re ná zkou ka

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky.
Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro
vedlejší specializaci.

Podrobnější informace najdete na webu
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1UP U ITELSTVÍ ODBORNÝCH EKON. P EDM T
Garant: Ing. Alena Králová, Ph.D.
Katedra didaktiky ekonomických p edm t
Charakteristika vedlej í specializace

Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce učitele ekonomických předmětů na středních školách, zejména
obchodních akademiích, vyžadují, aby učitel těchto předmětů měl vysokoškolské odborné ekonomické
a pedagogické vzdělání. Tuto kvalifikaci může student získat také absolvováním vedlejší studijní specializace
Učitelství odborných ekonomických předmětů. Jde o systém přípravy učitelů, který v obdobné formě existuje
i v řadě západních zemí. Studiem získáte druhou profesní kvalifikaci!

» Motto:
Kolik vedlej ích specializací získá , tolikrát jsi lov kem.
Studiem získáte druhou profesní kvali kaci! «
Podmínky vstupu do vedlej í specializace

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Učitelství
ekonomických předmětů pro střední školy.

Kapacita na semestr
Neomezena.

Po adavky na absolvování

Povinné předměty – 30 kreditů.
Ident
Název předmětu
1DP418 Pedagogická psychologie
1DP419 Pedagogika
1DP505 Didaktika ekonomických předmětů
1DP506 Didaktika ekonomiky s praxí
1DP507 Didaktika účetnictví s praxí

ECTS
6
6
6
6
6

h
4
4
4
4
4

Státní záv re ná zkou ka

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky
(z Pedagogické psychologie, Pedagogiky, Didaktiky ekonomických předmětů). Podmínkou pro skládání státní
zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Podrobnější informace najdete na webu
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1VR VE EJNÉ ROZPO TY V ÍSLECH
Garant: doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.
Katedra ve ejných nancí (spole ná vedlej í specializace FFÚ a FIS)
Charakteristika vedlej í specializace

Cílem vedlejší specializace je rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností studentů navazujícího magisterského
studia, zejména Fakulty informatiky a statistiky VŠE zaměřených na uplatnění v oblasti veřejných financí
a veřejných rozpočtů všech úrovní, resp. zpracovávajících data z veřejného sektoru a veřejných rozpočtů. Vedlejší
specializace kombinuje teoretické a praktické znalosti veřejných financí se znalostmi a dovednostmi statistiky
a informatiky tak, aby absolventi této vedlejší specializace byli schopni poučeně pracovat s daty a statistikami
z oblasti veřejných financí. Vedlejší specializace je založena na předmětech katedry veřejných financí s připojením
předmětů katedry ekonomické statistiky VŠE.

» Motto: Ve ejné rozpo ty
jsou jen ísla - teprve jejich znalost jsou peníze. «
Podmínky vstupu do vedlej í specializace

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Finance.

Kapacita na semestr
Neomezena.

Po adavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů.
Ident
Název předmětu
1RS
Veřejné rozpočty v číslech
4ES418 Národní účetnictví pro nestatistiky
1VF522 Politika veřejných výdajů

Volitelné předměty – 12 kreditů.
1VF461
Fiskální politika (anglicky)
1VF442
Veřejné výdajové programy, projekty a zakázky
v teorii a praxi
1VF432
Fiskální federalismus
1VF470
Veřejná ekonomika

ECTS
6
6
6

1VF518
1VF415
4ES405
4ES508
4ES526

h
2/2
2/2
2/2

Daňová politika
Sociální pojištění
Sociální statistika
Interpretace ekonomického a sociálního vývoje
Understanding Economic and Social Indicators

Státní záv re ná zkou ka

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 1 otázku.
Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro
vedlejší specializaci.

Podrobnější informace najdete na webu
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Jak hodnotí vedlej í specializace na FFÚ jejich absolventi
Podíl kvalitních vyučujících dle vnímání absolventů jednotlivých fakult z let 2010/11 a 2005/06 (v %)
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Kvalitní vyučující
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Hlavní specializace 2010/11

40

Hlavní specializace 2005/06
Vedlejší specializace 2010/11

30
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0
FFÚ
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FPH
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Kdyby mohli svobodně zvolit, zvolili by absolventi z let 2010/11 a 2005/06 stejnou specializaci (v %)
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Vztah studia vedlejší specializace k praxi za jednotlivé fakulty 2010/11
5,0
4,5
4,0
3,5

Aktuální a praktické znalosti

FFÚ
FMV

3,0

FPH
2,5

FIS
NF

2,0
1,5
1,0
Aktuálnost vzdělávání na VS Propojení teorie a praxe na VS: Podpora pro zaměstnání
s ohledem na praxi
VS
nebo podnikání

Pozn. odpovědi škála 1 = velmi špatně až 5 = velmi dobře.

Specializace dobrým základem pro vstup do práce
5,0
4,5
4,0
FFÚ

3,5

Výborný základ
pro budoucí zaměstnání

FMV
3,0

FPH
FIS

2,5

NF
2,0
1,5
1,0
HS 2010/11

VS 2010/11

HS2005/06

Pozn. odpovědi škála 1 = velmi špatně až 5 = velmi dobře.

Zdroj: Uplatnění absolventů vše a hodnocení absolvovaného studia. RPC, VŠE 2011. http://rpc.vse.cz/doc/1050

