PROFIL ABSOLVENTA

Obor: OBCHODNĚ PRÁVNÍ VZTAHY
Typ studijního programu: MAGISTERSKÝ
Profil absolventa oboru vychází z toho, že na rozdíl od magisterských studijních
programů orientovaných převážně na vzdělání podnikatelů v otázkách ekonomických,
či v manažerských a marketingových dovednostech, které jsou nabízeny na jiných
vysokých školách, zaměřuje se CEVRO Institut zejména na právní základ a rozměr
podnikatelské sféry, a to i v jeho mezinárodním, zejména evropském kontextu.
Studijní obor obchodněprávní vztahy je určen především pro podnikatelskou sféru,
a to bez ohledu na rozdíly ve velikosti a struktuře podnikatelských subjektů.
To znamená, že je zaměřen jak na osoby podílející se na činnosti velkých obchodních
korporací (společníky, manažery a zaměstnance), tak na výkonný personál středních
podnikatelů i na podnikatele samostatné. Usiluje přispět k vyšší úrovni a kvalitě
podnikání tím, že osobám, na něž se zaměřuje, poskytne obecné i speciální vzdělání,
potřebné pro jejich činnost, a vybaví je užitečnými informacemi i dovednostmi.
Vzhledem k rozsahu a obsahu výuky právních předmětů bude však absolvent velmi
dobře připraven i na řešení situací ve vztahu k orgánům veřejné moci (zejm. orgánům
právní ochrany, ale i k těm, které regulují podnikatelské činnosti).
Studium je vhodné i pro osoby, které již vykonávají činnosti předpokládané pro
absolventy, pokud si potřebují doplnit vzdělání nebo zvýšit kvalifikaci. Zaměří se však
i na ty, kteří takových pracovních míst teprve hodlají dosáhnout. Absolventi mohou
působit i ve veřejné sféře, a to zejména tam, kde má přímý vztah k podnikání.
Studijní obor Obchodněprávní vztahy vybaví studenty potřebným rozsahem odborných
znalostí a praktických dovedností nezbytných jak pro provozování vlastního podnikání,
tak i pro další působení v podnikatelské sféře. V oblasti právních znalostí je obor
koncipován tak, aby absolvent získal jak potřebnou úroveň teoretických znalostí
z oborů práva, tak schopnost se v právu na potřebné úrovni kompetentně prakticky
orientovat.
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