PROFIL ABSOLVENTA

Obor: BEZPEČNOSTNÍ STUDIA
Typ studijního programu: MAGISTERSKÝ
Profil absolventa studijního programu Veřejná správa, studijního oboru Bezpečnostní
studia, vychází, na rozdíl od obdobných studijních programů orientovaných převážně
na sektorové a technické otázky zajišťování bezpečnosti, z obecného zaměření studia
na vysoké škole CEVRO Institut, zejména v rámci již akreditovaného a probíhajícího
oboru Veřejná správa v rámci studijního programu Veřejná správa. Absolvent bude
proto vybaven znalostmi uceleného výkladu relevantních právních a veřejnoprávních
předmětů, bezpečnostního a krizového managementu, a to včetně souvislostí
s mezinárodním a nadnárodním systémem bezpečnosti.
Absolventi studijního oboru budou mít znalosti o organizaci a činnosti a rámci
národního i mezinárodního systému zajišťování bezpečnosti. Osvojí si všechny
potřebné dovednosti a nezbytné předpoklady pro výkon řídících činností v této oblasti.
Absolventi budou způsobilí realizovat kvalifikované úkoly v oblasti zajišťování
bezpečnosti, a to zejména – nikoli však výhradně – ve veřejném sektoru
Studium je inspirováno moderními požadavky na schopnost samostatně se rozhodovat
v mezích pracovní pozice a svěřené pravomoci, jakož i na schopnost pracovat
v týmech, ve kterých je zapotřebí flexibilně přijímat nejrůznější role. Důraz při studiu
bude proto kladen i na osvojení si maximální pracovní flexibility a motivace
k celoživotnímu vzdělávání.
Instituce (oblasti), ve kterých budou moci absolventi uplatnit získané vzdělání, se dají
rozdělit do několika skupin:
 První skupinu tvoří oblast bezpečnostního managementu v rámci českého
systému veřejné správy v nejširším slova smyslu, tedy v podobě státní správy
i samosprávy na úrovni obce, obce s rozšířenou pravomocí, kraje či ústředních
orgánů státní správy. Absolventi se v této sféře uplatní nejen jako vedoucí
úředníci v nejrůznějších řídících funkcích, ale také jako civilní manažeři
a odborní pracovníci v rámci všech součástí Bezpečnostního systému České
republiky.
 Druhou skupinu tvoří oblast mezinárodních institucí v oblasti zajišťování
bezpečnosti. Zejména se o organizace a instituce spojené s činností OSN,
NATO, EU, OBSE či různých nevládních organizací. Absolventi se v této sféře
uplatní jako odborní experti, analytici, členové projektových týmů.
 Třetí skupina je tvořena oblastí poradenstvím a poskytování expertních
konzultačních a podpůrných služeb v oblasti zajišťování bezpečnosti, a to nejen
ve veřejném, nýbrž i soukromém (komerčním) sektoru. Právě soukromý sektor
dnes představuje široké spektrum subjektů, institucí, aktivit a činností,
v jejichž rámci se jednak realizují vlastní bezpečnostní projekty, jednak se
podílí na realizaci poskytování různých produktů či služeb veřejným institucím,
a to opět v národním i mezinárodním kontextu.
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Absolvent navazujícího magisterského studia, studijního programu Veřejná správa,
studijního oboru Bezpečnostní studia bude kvalifikovaným odborníkem se všeobecnými
specializovanými právními a bezpečnostními znalostmi, dovednostmi a odpovídajícími
kompetencemi, potřebnými pro konkurenceschopnost a výkon funkcí a pracovních
pozic (míst) v široké oblasti bezpečnosti na střední a vyšší úrovni řízení subjektů –
prvků bezpečnostního systému – veřejné správy (státní správy a samosprávy),
bezpečnostních sborů a předních civilních pozic v ozbrojených silách nebo v rámci
Integrovaného záchranného systému
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