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Ekonomie, vedlejší studijní plán s programy PřF

Akademický rok: 2023/2024

Studijní program: Ekonomie

Garantující katedra: Katedra ekonomie

Forma studia: prezenční navazující magisterské

Plán studia: vedlejší

• charakteristika programu a uplatnění absolventů

• studijní povinnosti

• státní závěrečné zkoušky

Povinné předměty v cizím jazyce a zahraniční pobyty

Student má během studia povinnost absolvovat alespoň jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce.

Může využít nabídku všech cizojazyčných předmětů na naší fakultě i na ostatních fakultách uni-

verzity, pokud to jejich vyučující umožňují. Více informací naleznete v manuálu studenta.

https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/23052-ekonomie
https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta/zakladni-studijni-povinnosti
https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-ekonomie/szz-na-ke
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1. ročník

1. semestr (podzimní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

MPE_AVED
Analýza a vizualizace ekonomických dat (KEk) zk 6 kr. 1/1

Kvasnička, Mikula

Prerekvizity: ! BPE_AVED

MPE_MIE2
Mikroekonomie 2 (KEk) zk 4 kr. 2/0

Krčál, Kvasnička, Tomeš, Cincibus, Čapek, Čellárová, Kosíková, Menšík

Prerekvizity: (! MPE_AMI2 ) && (! MKE_MIE2 ) && (! NOWANY ( MKE_MIE2 ,

MPE_AMI2 ))

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

2. semestr (jarní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

MPE_APIS
Aplikované identifikační strategie (KEk) zk 8 kr. 2/2

Kvasnička, Mikula, Gupta

MPE_EKON
Ekonometrie (KEk) zk 12 kr. 2/2

Němec, Němec, Chalmovianský, Chalmovianský, Reichel

Prerekvizity: (! MPE_ECNM )&&(! MPE_AECM )&&(! NOWANY ( MPE_ECNM ,

MPE_AECM ))

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

MPE_MAE2
Makroekonomie 2 (KEk) zk 4 kr. 2/0

Čapek, Tomeš, Žídek, Červenka, Chalmovianský

Prerekvizity: (! MPE_AMA2 ) && (! MKE_MAE2 ) && (! NOWANY ( MKE_MAE2 ,

MPE_AMA2 ))

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

2. ročník

3. semestr (podzimní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

MPE_BEEK
Behavioral economics (KEk) zk 6 kr. 2/1

Staněk

4. semestr (jarní)

Legenda

https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MPE_AVED
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MPE_MIE2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MPE_APIS
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MPE_EKON
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MPE_MAE2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MPE_BEEK
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011


3

Povinné předměty

Povinné předměty v rámci vybraného bloku

Povinně volitelné předměty

Povinná volba jazyka

Tento předmět bývá vyučován v místnosti vybavené pro internetové přenosy

přednášek skrze systém Studium online.

U tohoto předmětu vyučující povoluje archivaci záznamu přednášky pro pozdější

zhlédnutí v systému Studium online.

Předměty státní závěrečné zkoušky

• Odborná rozprava

Datum a čas vygenerování dokumentu: 14. května 2023 v 18:21


