Informace pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského
studijního oboru Podniková ekonomika a management (prezenční f.)
Přihlašování na zaměření studijního oboru
Navazující magisterský studijní obor Podniková ekonomika a management se
v prezenční formě studia od 2. ročníku rozděluje na dvě zaměření:
- Podniková ekonomika - studenti si volí v rámci povinně volitelných předmětů
především předměty katedry KFU, kde také probíhá závěrečná státní zkouška
- Marketing Management - studenti si volí v rámci povinně volitelných
předmětů především předměty katedry KMO, kde také probíhá závěrečná
státní zkouška
Předměty jednotlivých studijních zaměření jsou zařazeny do 2. ročníku studia.
Studenti si je budou zapisovat v rámci předzápisu do 2. ročníku. (V kombinované
formě studia je pouze studijní zaměření katedry KFU).
Předpoklad rozdělení studentů na obě zaměření pro akademický rok 2014/2015 je
1:1 na každé ze zaměření.
Rozdělení studentů studijního oboru Podniková ekonomika a management na
uvedená studijní zaměření proběhne prostřednictvím výběru témat diplomových
prací a podáním přihlášky na příslušnou katedru (KFU nebo KMO) v dubnu 2014.
Studenti se přihlašují dle administrativních pokynů sekretariátů KMO či KFU (např.
katedra KFU letos testuje také elektronické podávání přihlášek k DP přes Portál ZČU –
více na stránkách katedry KFU, na katedru KMO se podává přihláška pouze
prostřednictvím sekretariátu KMO).
Je zásadní, aby přihlášku k DP (a tím i na studijní zaměření) podali všichni studenti
1. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Podniková a ekonomika a
management (tedy i ti, kteří z různých důvodů předpokládají prodloužení studia).
Po ukončení prvního kola přihlašování (končí 30.4.) proběhne schvalování přihlášek
DP, následně bude začátkem května vypsáno 2. kolo přihlašování k DP (proběhne
v květnu).
Přihlašování k DP se řídí Přílohou ke směrnici č. 1DS/2014 Harmonogram postupu při
zadávání kvalifikační práce na FEK ZČU http://fek.zcu.cz/blob.php?table=internet_list&type=FileType&file=Data&name=File
Name&idname=IDInternet&id=3530
V případě dotazů se, prosím, obracejte na sekretariáty KFU a KMO (nejlépe osobně
v úředních hodinách).
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