SYLABUS
PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
NÁZEV PROGRAMU

ZÁKLADY EKONOMIE

FORMA PROGRAMU

Prezenční

TYP PROGRAMU (A,M)

Program CŽV „typu M“ vzdělávací kurz pro širokou
veřejnost, zástupce státní správy a samosprávy

ČÍSLO AKREDITACE

Nerelevantní

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO PROGRAMU

VÝŠE POPLATKU, ZPŮSOB A
TERMÍN JEHO ÚHRADY
DATUM ZAHÁJENÍ, DÉLKA TRVÁNÍ
PROGRAMU, ČASOVÝ
HARMONOGRAM

CÍLE, OBSAHOVÁ NÁPLŇ
PROGRAMU

MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ POČET
ÚČASTNÍKŮ

Písemné přihlášky nutno zaslat na adresu SU OPF Karviná, Univerzitní nám. 1934, Karviná
733 40, nebo na email czv@opf.slu.cz , a to v
termínu do zahájení kurzu
600 Kč včetně DPH, na účet SU OPF
č.101285316/0300 nebo v hotovosti na pokladně SU
OPF. Variabilní symbol bude sdělen po přihlášení
minimálního počtu zájemců. Termín úhrady: do
zahájení kurzu
6 vyučovacích hodin (jednorázový seminář)
Datum konání bude upřesněno po naplnění
minimální kapacity kurzu.
Struktura tohoto kurzu prezentuje vybrané znalosti
základní úrovně ekonomie, které budou sloužit
zástupcům územních samosprávných celků k lepší
orientaci ve vybrané problematice týkající se
základních
ekonomických
veličin.
V oblasti
mikroekonomie je pozornost zaměřena na
problematiku
základních
mikroekonomických
kategorií, jako je trh, nabídka, poptávka, konkurence,
cena. Podrobněji je rozebrána problematika chování
spotřebitele a chování firmy jak v dokonalé, tak i
nedokonalé konkurenci, a to na trhu statků.
Oblast
makroekonomie
zahrnuje
vysvětlení
základních makroekonomických veličin – ukazatelů
- agregátů. Následuje objasnění modelu vytvoření
rovnovážného produktu a jeho změn a také působení
jednotlivých dílčích politik na úroveň produktu.
Následně je uvedena základní charakteristika
ekonomického cyklu, ekonomického růstu a základní
poznatky z hospodářské politiky. Mezi dílčími
politikami jsou popsány mechanismy fungování
fiskální, monetární, ale i zahraničně obchodní
politiky.
Struktura kurzu se zaměřuje nejprve na vymezení
základních pojmů z oblasti veřejného sektoru a poté
blíže charakterizuje vybraná odvětví veřejného
sektoru. Jedná se o veřejnou správu, školství,
zdravotnictví a kulturu, které budou sloužit
zástupcům územních samosprávných celků k získání
základních znalostí ve vybrané problematice.
Minimální počet účastníků - 8
Maximální počet účastníků - 15

ÚDAJE O PERSONÁLNÍM
ZABEZPEČENÍ PROGRAMU
ÚDAJE O PROSTOROVÉM
ZABEZPEČENÍ PROGRAMU
PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO
ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU

Odborný garant kurzu: Doc. Ing. Pavlína Pellešová,
Ph.D.

ZPRACOVATEL SYLABU

Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

SCHVÁLIL, DATUM

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Výuka bude probíhat v budově SU OPF
Závěrečný test
Absolventům bude vydáno osvědčení

