Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Vedlejší specializace
5NO, Státní správa a neziskový sektor
Garantující pracoviště: NF
Podmínky výběrového řízení:
Motivační dopis a následný pohovor. Pohovor proběhne v nejkratším možném termínu po přihlášení a zaslání
motivačního dopisu na adresu garanta specializace.
Kapacita: 20

Charakteristika:
Specializace usiluje o hlubší propojení teoretického výzkumu, akademické práce a praktických zkušeností
v neziskovém sektoru. Zaměřuje na široké spektrum otázek, spojených s filantropií a fungováním neziskového
sektoru. Předměty vedlejší specializace kladou důraz zejména na posílení využití ekonomické teorie a jejích
aplikací v oblasti neziskových aktivit a vytváření neformálních pravidel, a také na otázky sociální spravedlnosti
a koncepty občanské společnosti. Studenti budou seznámení s institucionálním rámcem fungování neziskového
sektoru stejně jako s praktickým fungováním neziskových organizací v tržní ekonomice a propojení státního,
ziskového a neziskového sektoru.
Všichni studenti jsou povinni nejprve absolvovat kurz Ekonomie, filantropie, altruismus, který je úvodem do
studia v rámci celé specializace, a proto se zaměřuje na první uvedení do dané problematiky. Kromě
navazujících kurzů, které se pohybují od ekonomické analýzy kooperativního společenského jednání až
k praktickým postupům, jak řešit konkrétní otázky při práci v neziskovém sektoru nebo v odděleních firem
zaměřených na filantropii, také absolvují studenti praxi – buď v neziskovém, nebo korporátním sektoru. Část
přednášek ve všech kurzech bude zajišťována externími spolupracovníky projektu z řad firem, které lze označit
za špičkové v příslušném oboru – daně, účetnictví, marketing, PR, reklama. Ve všech kurzech jako hosté
vystoupí také zástupci neziskových organizací či institucí decizní sféry. Studenti tak budou mít opakovaně
vynikající příležitost konfrontovat své teoretické znalosti s požadavky praxe a podílet se na vytváření
konkrétních podnikatelských strategií v ziskovém i neziskovém sektoru.
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Skupiny předmětů pro celý plán
Kód

Název předmětu

Ukončení

Kredity

Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 24 kr.)
sP - Povinný předmět vedl.spec. (t: 1)
5IE440 Ekonomiie, filantropie, altruismus
zkouška ECTS 4
5IE441 Institucionálně-právní analýza neziskového sektoru zkouška ECTS

4

5IE445 Praxe v neziskovém sektoru

zkouška ECTS

6

5IE443 Řízení neziskových organizací I

zkouška ECTS

3

5IE444 Řízení neziskových organizací II

zkouška ECTS

3

5IE442 Společnost, firmy, neziskový sektor

zkouška ECTS

4

zkouška ECTS

3

5NO1

Skupina předmětů povinných
sSZ - Státní zkouška z vedlejší specializace (t: 1)
Státní zkouška z vedlejší specializace

Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 6 kr.)
sV - Volitelný předmět vedl. spec. (t: 2)
5FI319 Ekonomická a informační etika
zkouška ECTS 4
5ZP425 Environmentální předpisy: tvorba a jejich obcházení zkouška ECTS

6

5FI413 Filosofie společnosti, politiky a dějin

zkouška ECTS

4

5IE332 Praktický trénink prezentací

zkouška ECTS

2

5ZP402 Právo a ekonomie životního prostředí

zkouška ECTS

6

5RE312 Regionální management a marketing

zkouška ECTS

3

5RE432 Veřejný a neziskový sektor a rozvoj území

zkouška ECTS

6
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