Centrum celoživotního vzdělávání
Hradební 22, 350 11 Cheb; Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

INFORMACE O STUDIU
JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Počínaje akademickým rokem 2015/2016 připravilo Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty
ekonomické ZČU nabídku studia jednotlivých předmětů v rámci celoživotního vzdělávání. Nabídka je
určena především účastníkům celoživotního vzdělávání, kteří ukončili ucelený blok studia předmětů
prvního ročníku a čekají na přijetí do řádného studia. Proto je nabídka studia jednotlivých předmětů
omezena na vybrané předměty druhého ročníku doporučeného studijního plánu řádného studia.
Studium jednotlivých předmětů je nabízeno pouze v kombinované formě studia.
Obecné podmínky pro přihlášení:
- předměty bakalářské úrovně: maturitní zkouška
- předměty magisterské úrovně: absolvované bakalářské studium
Termíny podání přihlášky:
- 13. září 2019 (lze se přihlásit ke studiu předmětů zimního i letního semestru)
- 7. února 2020 (pouze pro studium předmětů letního semestru)
Přihlášky přijímají studijní referenti Centra celoživotního vzdělávání osobně, poštou (přihlášení lze
provést i e-mailem, ale před podpisem smlouvy je třeba doručit podepsanou přihlášku).
Příspěvek na úhradu nákladů spojených se studiem:
- 600,- Kč / kredit – předměty bakalářské úrovně
- 700,- Kč / kredit – předměty magisterské úrovně
Pravidla studia:
- výuka v kombinované formě studia
- s účastníkem CŽV bude podepsána příslušná smlouva, jejíž platnost bude ohraničena koncem
akademického roku 2019/2020
- doručením přihlášky nevzniká nárok na studium vybraných předmětů (po uplynutí termínu
podání přihlášek bude rozhodnuto, které předměty se budou vyučovat v rámci CŽV)
- studium se řídí Řádem celoživotního vzdělávání ZČU, příslušnými vyhláškami děkana Fakulty
ekonomické ZČU a přiměřeně též Studijním a zkušebním řádem ZČU
- podmínky absolvování předmětů studovaných v rámci CŽV odpovídají podmínkám platným pro
řádné studium (požadavky na účastníka CŽV, požadavky na udělení zápočtu/zkoušky, počet
opakování zkoušky atd.)
- předměty absolvované v rámci CŽV je možné po vstupu do řádného studia uznat, nicméně platí
omezení dané paragrafem 60 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, který limituje počet
uznaných kreditů z CŽV na 60 % z celkového počtu kreditů, které je nutné získat za celé studium,
tedy na 108 kreditů v případě bakalářského a 72 kreditů u navazujícího magisterského studia
Přihlášky a bližší informace:
- Tomáš Kasík, studijní referent CECEV, Cheb (po, pá)/ Plzeň (út, st, čt), tel.: 377 633 505 (Cheb),
377 633 018 (Plzeň),
- e-mail: tkasik@ccv.zcu.cz
- Internetové stránky: www.fek.zcu.cz/cecev a www.fek.zcu.cz/czv
- adresa: ZČU, Fakulta ekonomická, CECEV, Hradební 22, 350 11 Cheb; Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Centrum celoživotního vzdělávání
Hradební 22, 350 11 Cheb; Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
V místě Cheb nabízíme v akademickém roce 2019/2020 studium následujících předmětů bakalářské
úrovně:
Zimní semestr 2019/2020

Letní semestr 2019/2020

Veřejné finance – 5 kreditů

Statistika – 6 kreditů

Operační výzkum - 6 kreditů

Podnikové finance – 5 kreditů

Účetnictví 2 – 5 kreditů

Základy managementu – 6 kreditů

Základy marketingu – 6 kreditů

Obchodní vztahy a operace – 4 kredity

Světová ekonomika a EU – 4 kredity

Výrobní a logistické systémy – 6 kreditů
Personální procesy v organizaci – 5 kreditů

V místě Plzeň nabízíme v akademickém roce 2019/2020 studium následujících předmětů bakalářské
úrovně:
Zimní semestr 2019/2020

Letní semestr 2019/2020

Veřejné finance – 5 kreditů

Statistika – 6 kreditů

Operační výzkum - 6 kreditů

Podnikové finance – 5 kreditů

Účetnictví 2 – 5 kreditů

Základy managementu – 6 kreditů

Základy marketingu – 6 kreditů

Obchodní vztahy a operace – 4 kredity

Světová ekonomika a EU – 4 kredity

Výrobní a logistické systémy – 6 kreditů
Bankovní produkty v praxi 1 – 4 kredity
Financování veřejného sektoru – 4 kredity
Daně – 5 kreditů

V místě Plzeň nabízíme v akademickém roce 2019/2020 studium následujících předmětů magisterské
úrovně:
Zimní semestr 2019/2020

Letní semestr 2019/2020

Operativní management podniku – 6 kreditů

Finanční audit – 5 kreditů

Podniková kultura a výkonnost - 6 kreditů

Finanční systém – 6 kreditů

Mezinárodní účetní standardy – 7 kreditů

Management služeb – 3 kredity

Účetní systém – 6 kreditů
Výzkum trhu – 6 kreditů

Na požádání lze zapsat i předměty z Hospodářského jazyka (pro bakalářskou úroveň) nebo odborné
předměty z cizího jazyka (pro magisterskou úroveň) vždy dle platného studijního plánu.

