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Mezinárodní obchod bude možné studovat na karvinské fakultě
Mezinárodní obchod je dalším nově akreditovaným studijním programem, který rozšířil stávající
fakultní nabídku. Pro fakultu je otevření tohoto programu velkým úspěchem, v České republice se
dá totiž tento program studovat pouze na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jedná se o specifický
studijní program, který zaujme svou skladbou profilových předmětů a znalostí z prostředí
soukromého i veřejného sektoru. Studijní program je koncipován jako profesní, to znamená, že na
výuce se budou přímo podílet odborníci z významných regionálních firem, které se primárně
orientují v oblasti mezinárodního obchodu a mají co do činění se zahraničními obchodními
operacemi. Jedná se například o firmy ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s., Lázně Darkov,
a.s., Bonatrans group, a.s., Veolia Energie ČR, a.s. apod. Stávající nabídka spolupracujících firem
bude dále rozšiřována. Kromě spolupráce na výuce budou mít studenti příležitost vykonávat v těchto
firmách odbornou praxi.
„Rozhodně nechceme, aby studenti vnímali čas strávený na praxi jako ztracený, ale naopak chceme,
aby si při hodnocení praxe uvědomili, že jí dělali plně v souladu se zvoleným studijním programem.
Máme dostatek impulsů, že mnoho firem podnikajících v mezinárodním obchodě bude mít o takto
kompetentní absolventy zájem.“, docent Jan Nevima, garant programu.
Absolventi se mohou uplatnit na trhu práce v rozmanitých funkcích a pozicích. Mohou působit jak
v podnikatelském sektoru, tak i veřejném na základních a středních stupních řízení. Uplatní se
v mnoha pracovních pozicích, jakými jsou např. ekonomové na vedoucích pozicích, vedoucí
ekonomičtí analytici, vedoucí obchodní manažeři v mezinárodně působících výrobních
a obchodních podnicích či operátoři logistiky. Mohou zastávat jak manažerské funkce, tak
zajišťovat tvůrčí a analytickou práci v oblasti mezinárodního obchodu, která přináší mnoho nových
perspektiv. Klíčové je, že prostřednictvím tohoto studia získají odborný vhled do oblasti
mezinárodního obchodu a budou disponovat odbornými kompetencemi, které budou ve svém
zaměstnání dále rozvíjet.
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