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HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA
ZAMĚŘENÁ PROFESNĚ NA OBCHODNÍ INSPEKCI
Baví tě studium, ale zároveň nechceš jen sedět v lavicích a chceš raději vyrazit do terénu osahat
nově nabyté znalosti v praxi? Chceš se dozvědět víc o právech spotřebitelů a jejich možnostech
domoci se nápravy? Chceš se už při studiu od druhého ročníku pravidelně každý týden účastnit
kontrol prováděných Českou obchodní inspekcí a odhalovat nekalé praktiky obchodníků? Potom
si vyber profesně zaměřený studijní program Hospodářská politika a veřejná správa!
Po škole nebudeš absolvent bez praxe, ale profík, kterého každý zaměstnavatel v oboru hledá.
Od druhého ročníku absolvuješ každý týden 1 den praxe na inspektorátu ČOI a spolu s inspektory
v terénu na skutečných kontrolách u obchodníků. V letním semestru posledního 3. ročníku jsou
zařazeny dokonce 2 dny povinné praxe. Vše je vymyšleno spolu s odborníky z ČOI tak, abys jako
absolvent již zvládl celou kontrolu udělat sám a hned mohl získat místo inspektora. Budeš-li
šikovný, určitě si Tě vyberou a po škole nebudeš muset řešit, kde najít práci.

CO TĚ NAUČÍME?
Budeš rozumět problematice ochrany spotřebitele, nekalosoutěžních jednáních ohrožujících spotřebitele a fungování České obchodní inspekce. Budeš umět identifikovat
falza a nebezpečné výrobky, zkontrolovat
internetový obchod. Budeš také samozřejmě vědět, jak se vede kontrola v provozovně podnikatele a jak rozhodnout o sankci
za porušení zákonů. Budeš umět spotřebitelům poradit a řešit mimosoudní cestou
různé spory mezi spotřebitelem a podnikatelem. Naučíš se číst zákony a aplikovat je
v praxi. Protože budeš mít znalost fungování i jiných inspekcí či úřadů, které provádějí
různé kontroly, budeš rozumět správnímu
dozoru i v širších souvislostech.

Po úspěšném absolvování bakalářského
studia se uplatníš zejména na pozici inspektora nebo metodika České obchodní
inspekce, ale rovněž jako pracovník jiného správního orgánu vykonávající správní dozor případně jiné správní činnosti
včetně vydávání správních rozhodnutí.
Budeš také moct vykonávat vysoce specializované odborné činnosti na úrovni
nižších a středních manažerských funkcí
v orgánech státní správy a samosprávy,
ale i v soukromé sféře. Budeš-li mít zájem
po ukončení tohoto studia studovat dál
a prohloubit si nabyté znalosti a dovednosti, budeš moci pokračovat na fakultě
i v jednom z navazujících magisterských
programů.

ČÍM BUDEŠ?
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