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Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato směrnice upravuje pravidla pro volbu studijní profilace (dále jen „profilace“)
na Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s. (dále jen „MVŠO“) v bakalářském a v navazujícím
magisterském studijním programu.
(2) Pro účely této směrnice se rozumí:
a) „bakalářským studijním programem“ bakalářské studijní programy Ekonomika
a management specializace Podniková ekonomika a management,
b) „navazujícím magisterským studijním programem“ magisterský studijní program
Ekonomika a management specializace Ekonomika a management malých a středních
podniků.
(3) Profilace představuje soubor povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů, který
umožňuje studentovi prohloubit znalosti a dovednosti v určité oblasti.
(4) Studium profilace je dobrovolná, doplňková činnost pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce,
a tudíž není dodatečně zpoplatněna.
(5) Není-li ve směrnici dále rozlišováno mezi programy, obory, či formami studia, vztahuje
se ustanovení této směrnice na všechny z nich.

Článek 2
Volba a zápis profilace
(1) Profilaci si student volí z nabídky profilací pro příslušný akademický rok, a to dle termínů
stanovených harmonogramem akademického roku.
(2) Počet zvolených profilací na jednoho studenta není limitován.
(3) Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu si mohou volit profilaci
již od 1. semestru studia.
(4) Seznam nabízených profilací pro nadcházející akademický rok je zveřejněn v informačním
systému MVŠO (dále jen „IS MVŠO“) a na internetových stránkách MVŠO. Prorektor pro studijní
záležitosti ve spolupráci s prorektorem pro vzdělávání a pedagogiku mohou zorganizovat
průzkum zájmu studentů o jednotlivé profilace a na základě jeho výsledků následně upravit
seznam nabízených profilací a stanovit maximální počty studentů zapisovaných do jednotlivých
profilací.
(5) Žádost o zápis profilace student podává prostřednictvím IS MVŠO. Zápis zvolené profilace se do
IS MVŠO provede přiřazením doplňkové profilační šablony (dále jen „šablona“) k profilu
studenta. Předměty zvolené profilace si student zapisuje sám v termínu zápisu předmětů na daný
semestr dle harmonogramu akademického roku.
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(6) Při nadlimitním počtu přihlášek pro danou profilaci bude rozhodovat termín odevzdání žádosti o
zápis profilace. Studenti, kterým nebude možné zapsat zvolenou profilaci z kapacitních důvodů,
budou kontaktování studijním oddělení pro volbu alternativní profilace.
(7) Změna profilace v průběhu studia je možná vždy na začátku semestru.
(8) Studentům, kteří měli přerušené studium, bude při opětovném nástupu do studia umožněno
pokračovat ve zvolené profilaci. V případě, že profilace zvolená studentem před přerušením
studia, není po jeho opětovném nástupu v seznamu nabízených profilací pro daný akademický
rok, bude studentovi umožněna změna profilace.

Článek 3
Absolvování profilace
(1) Profilace zahrnuje povinné (příp. povinně volitelné) předměty ze studijního plánu,
a volitelné předměty, které se obsahově váží k dané profilaci.
(2) Studenti mohou absolvovat jako volitelné předměty i předměty z jiných profilací (v tomto
případě se nejedná o studium profilace, ale pouze studium volitelného předmětu dle vlastního
zájmu).
(3) Profilaci lze absolvovat pouze v rámci studijního programu, ve kterém byla zapsána.
(4) Prorektor pro studijní záležitosti v kooperaci s prorektorem pro vzdělávání a pedagogiku ve
výjimečných případech může povolit dostudování profilace, a to pouze u absolventů
bakalářského studijního programu MVŠO, kteří pokračují v navazujícím magisterském studiu na
MVŠO. Tato výjimka se vztahuje pouze na dostudování volitelných profilačních předmětů.
(5) Při úspěšném absolvování předmětů profilace obdrží student certifikát, kterým prokáže svoji
odbornost v konkrétní oblasti.
(6) Podmínkou pro absolvování profilace a získání certifikátu je absolvování všech předmětů v rámci
profilace, nikoli absolvování všech předmětů studijního plánu příslušného studijního programu
MVŠO.
(7) Úspěšné absolvování profilace není podmínkou pro úspěšné absolvování studijního programu
MVŠO.
(8) Zpracování a obhájení bakalářské/diplomové práce v oblasti profilace neznamená podmínku
pro splnění profilace. Zpracovaná a obhajovaná bakalářská/diplomová práce nemusí být
zaměřena na téma z oblasti zvolené profilace.
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