
České vysoké učení technické v Praze
Masarykův ústav vyšších studií

kvalitní manažerskou činnost. Oba obory jsou tříleté,
realizovány v prezenční formě a mají platnou akreditaci
MŠMT ČR.

Katedra inženýrské pedagogiky MÚVS letos otevřela
bakalářský studijní obor „

“. Je určen pro absolventy středních škol
s maturitou (strojní, elektrotechnické, stavební a další
technické a související obory), kteří vykonávají nebo
perspektivně uvažují o kvalifikovaném uplatnění ve funkci
učitele praktického vyučování nebo učitele odborného
výcviku. Tříletý studijní obor je realizován v kombinované
formě a je akreditován MŠMT ČR.

Učitelství praktického vyučování a
odborného výcviku

Navazující magisterské studium na MÚVS

Portfolio navazujícího magisterského studia na
MÚVS bylo v leto ním roce roz ířeno o magisterský studijní
program , který připravuje
studenty pro oblast plánování a řízení projektů na úrovni
podniků či regionů. Program Řízení rozvojových projektů
zahrnuje dva obory: a

.

První ze dvou jmenovaných oborů reaguje na
rostoucí potřebu odborníků schopných efektivně řídit
podnikové inovace s cílem optimalizace podnikové
výkonnosti. Klade důraz na nezbytné propojení
controllingového a projektového řízení a na integraci
technických a ekonomicko-manažerských aspektů.

Druhý studijní obor si
klade za cíl přípravu manažerských odborníků v oblasti
koncepčního plánování a řízení projektů regionálního
rozvoje v kontextu zemí EU. Budoucí manažeři jsou školeni ve
formulování, řízení, monitorování a vyhodnocování těchto
projektů, ale i v souvisejících činnostech správního a
organizačního charakteru.

š š
Řízení rozvojových projektů

Řízení regionálních projektů
Projektové řízení inovací v podniku

Řízení regionálních projektů

Nově otevřené studijní obory

Bakalářské studium na MÚVS

Ekonomika a management
Personální

management v průmyslových podnicích Řízení a
ekonomika průmyslového podniku

Novinkou pro studenty středních škol je nově
otevřený studijní program , který
zahrnuje dva bakalářské studijní obory „

“ a „
“. Cílem studia těchto

oborů je poskytnout studentům základní znalosti a
dovednosti pro praktickou činnost v řízení podniků.

Obory vyváženou formou kombinují a propojují
technicky orientované znalosti a dovednosti se znalostmi a
dovednostmi ekonomického chování při řízení v
podnikových řídících strukturách, jak je vyžadováno pro

Za kolektiv MÚVS,
M. Burgerová

Vážení a milí studenti, absolventi, kolegové,

čas vánoční a zkouškové období se k nám
ě rychle blíží a vše je jako každý jiný rok ve

znamení shonu a předvánočních příprav. Podobně
uspěchaný a plný zásadních změn byl na MÚVS celý
uplynulý rok 2010. O uplynulých událostech a chystaných
novinkách Vám opět přinášíme stručný přehled.

Zdárné otevření několika studijních oborů,
realizace nových projektů, první kolo rekonstrukce nové
budovy v Praze Dejvicích a následné stěhování katedry
jazykové výuky JASPEX. Takový byl rok 2010, náročný, ale
také úspěšný.

Odměnou a poděkováním kolektivu MÚVS je
projevený zájem studentů o nové obory a trvalá přízeň
našich bývalých absolventů. Za Vaši přízeň děkujeme a
přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a mnoho
studijních, pracovních i osobních úspěchů v roce 2011!

nemilosrdn

www.muvs.cvut.cz



Doktorský program
Kvantitativní metody v ekonomii

Nový studijní program
s jedním studijním oborem
je realizován ve spolupráci s VŠE a má výrazně

interdisciplinární charakter. Je zaměřen na studium
ekonomických teorií, které spočívají v dynamickém přístupu
k ekonomickým jevům. Absolventi budou schopni řešit
náročné úkoly v oblasti ekonomického výzkumu (problémy
produkce, poptávky, vnějších ekonomických vztahů, měnové
problémy, inflace) a výzkumu finančních trhů (pohyb indexů,
úrokových měr, měnových kursů, šíření spekulativních šoků).

Bližší informace o kompletní nabídce studijních oborů na
MÚVS získáte na: studijni@muvs.cvut.cz

Kvantitativní metody v
ekonomii Výpočtová ekonomie
a finance

První etapa stěhování MÚVS úspěšně
dokončena!

Katedra jazykové výuky Jaspex byla v letních
měsících přestěhována do nově zrekonstruovaných a
moderně vybavených prostor Nové budovy Masarykovy
koleje ČVUT v Praze Dejvicích. Veškerá jazyková výuka nyní
probíhá na adrese Kolejní 2637/2a. Část výuky některých
státních programů byla rovněž přesunuta do Dejvic. Mezinárodní titul ING-PAED IGIP

Ing-Paed IGIP

Absolventi magisterských programů všech fakult
ČVUT, kteří vystudovali také bakalářský program
Specializace v pedagogice - obor Učitelství odborných
předmětů, organizovaný katedrou inženýrské pedagogiky
MÚVS ČVUT, se mohou ucházet o mezinárodní titul
"inženýr/pedagog" - , (IGIP - Mezinárodní
společnost pro inženýrskou pedagogiku). Další podmínkou
žádosti o tento titul je minimálně 1 rok pedagogické praxe
a doložitelná znalost angličtiny.

Bližší informace lze získat na adrese: mericka@fel.cvut.cz

Nová budova MÚVS v Praze Dejvicích

Setkání klubu MBA 2010

Dne 5. 6. 2010 se v Betlémské kapli konala
slavnostní promoce absolventů prestižního manažerského
studia .
Studium MBA v letošním roce úspěšně zakončilo 69
absolventů.

Executive Master of Business Administration

Následné oslavy
p r o m o c í ,
s p o j e n é s e
setkáním

, se konaly
v k r á s n ý c h
b a r o k n í c h
p r o s t o r á c h
V r t b o v s k é
z a h r a d y .

Př í št í setkán í
klubu MBA 2011
proběhne 26. 3.
M í sto ko n á n í
v š a k z a t í m
n e b u d e m e
p r o z r a z o v a t .

klubu
MBA

www.muvs.cvut.cz



Zahájené projekty OPPA

Projekt OPPA VIA

ří 2010 realizuje MÚVS ve spolupráci s
Centrem spolupráce s průmyslem a Technologickým a
inovačním centrem ČVUT v Praze první běh projektu
“ ” . Projekt VIA je
uskutečňován v rámci Operačního programu Praha
Adaptabilita a je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a rozpočtem hl. m. Prahy.

Základní ideou projektu VIA je naučit akademické
pracovníky zásadám průmyslového výzkumu, který je veden
odlišnými principy než výzkum akademický. Cílem projektu
je ukázat akademickým pracovníkům principy prakticky
orientovaného výzkumu a naučit je řídit tvůrčí práci celého
týmu a motivovat spolupracovníky, to vše se zřetelem na
uplatnitelnost výsledků práce v praxi.

Od zá

Výchova inovačních akademiků (VIA)

Druhý běh VIA začne
od ledna 2011.

magisterský program Řízení rozvojových projektů (s obory
Projektové řízení inovací v podniku a Řízení regionálních
projektů). Hlavním cílem obou studijních programů je
skloubit technické, ekonomické a manažerské znalosti a
zajistit tak adekvátní uplatnitelnost absolventů na trhu
práce.

Inovované studijní materiály budou využity pro
realizaci výuky v obou semestrech akademického roku
2011/2012 pro studenty 1. a 2. ročníků uvedených
studijních programů.

Projekt OPPA Inovace

Inovace studijních programů na Masarykově
ústavu vyšších studií – tak zní název dalšího projektu
realizovaného na MÚVS v rámci Operačního programu
Praha Adaptabilita a spolufinancovaného Evropským
sociálním fondem a rozpočtem hl. m. Prahy.
Cílem projektu je inovace studijních programů vytvořením,
zpřístupněním a začleněním elektronických materiálů -
opor do výuky. Opory budou dobře dostupné pro studenty,
efektivněji využitelné při výuce i samostudiu. Celkově se tak
zvýší kvalita výuky. Kromě inovace formy studijních
materiálů (elektronické), která umožní jejich průběžnou
aktualizaci, bude inovována zejména obsahová část, s
důrazem na interdisciplinární kompetence studentů.

Inovace se budou týkat dvou studijních programů
akreditovaných v roce 2009. Jedná se o studijní programy:
bakalářský program Ekonomika a management (s obory
Řízení a ekonomika průmyslového podniku a Personální
management v průmyslových podnicích) a navazující

Projekt JARO II

Jazykové a metodické vzdělávání
pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy

Katedra jazyků JASPEX v letošním roce zahájila
realizaci projektu „

“
(JARO II). Účelem projektu je rozvíjet jazykové a metodické
kompetence pedagogických pracovníků s cílem zvýšit
kvalitu výuky cizích jazyků a podpořit jazykovou vybavenost
vedoucí k rozvoji mezinárodní spolupráce.

Vyučovanými jazyky jsou angličtina, němčina a
francouzština. Projekt se zaměřuje na zlepšení praktických
komunikativních dovedností a přesnost vyjadřování,
zahrnuje metodické semináře, propojení cizího jazyka
napříč předměty a studium k získání odborné kvalifikace
pro výuku anglického jazyka. Projekt JARO II je naplánován
na 36 měsíců po celou tuto dobu se mohou posluchači
zlepšovat ve zvoleném jazyce a postupovat na vyšší úroveň.

www.muvs.cvut.cz



KALENDÁŘ AKCÍ MÚVS 2011

TWO PRACTICAL COACHING WORKSHOPS!

MÚVS zve v echny zájemce o nové kou ovací techniky a směry nejen v
oblastech managementu a podnikání na výukové semináře s Dr. Gregem
Madisonem z Velké Británie. Semináře "Let Your Body Be Your Coach" a
"Practical Introduction to Coaching" se uskuteční dne 2. 2. 2011 od 12:30 -
15:30 a od 16:00 -19:00. Více informací na adrese: barton@muvs.cvut.cz

š č

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NA MÚVS!

MÚVS srdečně zve všechny

zájemce o studium na Dny

otevřených dveří, které pořádá

24.1. 2011 a 7.2. 2O11 v ždy od

14:00 do 18:00.

www.muvs.cvut.cz

Datum Název akce Místo Čas Kontakt

24.1.
Dny otevřených dveří MÚVS

ČVUT v Praze 2011

Horská 3, Praha 2, 4. patro,

učebna č. 16
14:00 - 18:00

TEL.: 224 359 131

burgerova@muvs.cvut.cz

2.2.

Let Your Body Be Your Coach -

akce pro všechny zájemce o

koučovací techniky a směry nejen

v oblasti managementu.

Přednášející: Dr. Greg Madison,

Velká Británie

Horská 3, Praha 2, 4. patro,

učebna č. 15
12:30 - 15:30

TEL.: 224 359 370

barton@muvs.cvut.cz

2.2.

Practical Introduction to Coaching -

akce pro všechny zájemce o

koučovací techniky a směry nejen

v oblasti managementu.

Přednášející: Dr. Greg Madison,

Velká Británie

Horská 3, Praha 2, 4. patro,

učebna č. 15
16:00 - 19:00

TEL.: 224 359 370

barton@muvs.cvut

3.2.

Mezinárodní konference Living

and Working Abroad -

Preparation and Asisimilation

Horská 3, Praha 2, 4. patro 9:30 - 17:00
TEL.: 224 359 370

barton@muvs.cvut.cz

7.2.
Dny otevřených dveří MÚVS

ČVUT v Praze 2011

Horská 3, Praha 2, 4. patro,

učebna č. 16
14:00 - 18:00

TEL.: 224 359 131,

burgerova@muvs.cvut.cz

17.2.

Možnosti distančního vzdělávání

na Novém Zelándu - informační

seminář

Horská 3, Praha 2, 4. patro,

učebna č. 15
15:00 - 16:30

TEL.: 224 359 370

barton@muvs.cvut.cz

Specifický trénink pro kouče -

informační seminář

Horská 3, Praha 2, 4. patro,

učebna č. 15
17:00 - 18:30

TEL.: 224 359 370

barton@muvs.cvut.cz

25.3. Slavnostní promoce absolventů
Betlémská kaple,

Betlémské nám. 4, Praha 1
studijni@muvs.cvut.cz

26.3. Klub MBA

TEL.: 224 359 131

burgerova@muvs.cvut.cz,

TEL.: 224 359 125

brettova@muvs.cvut.cz

30.4.

Cambridge Days at MÚVS -

celodenní konference zahrnující

semináře a workshopy týkající se

výuky angl. jazyka. Pořádá MÚVS

ve spolupráci s Cambridge

University Press

Horská 3, Praha 2, 4. patro
TEL.: 224 355 017

hrebackova@muvs.cvut.cz

25.5.
Executive MBA - informační

seminář

Horská 3, Praha 2, 4. patro,

učebna č. 16
10:00 - 11:30

TEL.: 224 359 149

joudalova@muvs.cvut.cz

Executive MBA - informační

seminář

Horská 3, Praha 2, 4. patro,

učebna č. 16
16:00 - 17:30

TEL.: 224 359 149

joudalova@muvs.cvut.cz


