ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA EKONOMICKÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Rady studijního programu za rok 2013

Studijní program:
B6208 - Ekonomika a management

Předkládá:
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
předseda rady

Plzeň, 2014

1 Složení rady studijního programu B6208 Ekonomika a management
Předseda: doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Studijní obor: 6208R086 – Podniková ekonomika a management
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Platnost akreditace: do 30. 11. 2014
Studijní obor: 6208R044 – Management obchodních činností
Forma studia: prezenční
Platnost akreditace: do 1. 8. 2015

2 Činnost rady
Rada studijního programu v roce 2013 začala pracovat na přípravě žádosti o prodloužení akreditace bakalářského
studijního oboru Podniková ekonomika a management. V souvislosti s připravou podkladů pro prodloužení
akreditace se provedla inovace některých předmětů v rámci rozvojového projektu OPVK INEM. Studijní program
byl připraven jako kreditově vyvážený, reagující na požadavky současných podniků a zahrnující odborné know-how
pracovníků FEK. Studijní program je připraven k projednání na VR FEK.

3 Projednané změny ve studijním programu a studijních plánech
Připravované změny studijního programu se týkají změn ve studijním oboru Podniková ekonomika a management
(PEM) v souvislosti s připravovanou žádostí o prodloužení akreditace. Připravované změny zahrnují koncentraci
výuky matematiky a informatiky do jednoho semestru, zabudování předmětů s větším důrazem na praktické
aplikace, jako základy podnikání, personální procesy v organizaci, praktická aplikace podnikové ekonomiky.
Rada stujního programu při přípravě studijního plánu oboru PEM zároveň řešila dopady připravovaných změn na
studijní plán oboru Management obchodních činností (MOČ). Uvedené změny budou zohledněny při přípravě
žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru MOČ v roce 2014.
Připravovaná nová podoba studijního programu Ekonomika a management respektuje ekonomickou stránku výuky a
koresponduje s aktuální výší dotace na výuku. Z hlediska odbornosti splňuje požadavky Akreditační komise ČR.

4 Hodnocení provádění studijního programu
V roce 2013 probíhala výuka podle stávajících studijních plánů oborů PEM a MOČ. Vzhledem k tomu, že většina
klíčových předmětů byla průběžně inovována v rámci projektu OPVK INEM, byly tyto inovace aplikovány
v pilotních bězích jednotlivých předmětů. Kvalitativní růst byl konstatován v přípravě podkladů pro přednášky a
cvičení, zvláště ve zpracování případových studií (např. předměty KPM/PE1, KPM/PE2) a e-learningových opor.

5 Jiné aktivity rady
Rada studijního programu se průběžně scházela při diskutování návrhu nové podoby studijního plánu oboru PEM.
Společně s tím se podílela na přípravě materiálů k žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru PEM a jejich
předložení na jednání Vědecké rady FEK v dubnu 2014.
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