Veřejná a sociální
politika a lidské zdroje
bakalářský studijní program

Řešíme sociální problémy a rozvíjíme
lidský potenciál
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Každý

absolvent či absolventka pracuje na významné
pozici ve veřejné správě

Každý

absolvent či absolventka najde uplatnění v personalistice
výuky je u nás založeno na diskuzích, seminářích,
zkušenostech z praxe

Chcete rozumět řízení a rozvoji lidí v organizacích a také sociálním problémům, které
souvisejí s nezaměstnaností, dotýkají se rodin, vzdělávání, bydlení, stáří, sociálního
začleňování nebo pomoci lidem závislým na návykových látkách? Baví vás analyzovat
a hledat nové cesty, jak problémům předcházet, zmírňovat je nebo jak je řešit? Zajímáte
se o to, jak se lidé uvnitř organizací chovají, jak lze ovlivnit jejich pracovní výkony, jak
může organizace pracovat s personálními zdroji a lépe nastavovat procesy svého řízení?
Díky studiu programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje na FSS se z vás stanou
profesionálové schopní posoudit dění ve veřejné a sociální politice. Zároveň budete
schopni řídit rozvoj lidských zdrojů v různých organizacích, a tím i lépe naplňovat nebo
navrhovat změny v cílech veřejné a sociální politiky.

Veřejná a sociální politika a dobře nastavený personální management jsou základním
předpokladem pro fungování našich institucí a společnosti jako takové. Konkrétní
opatření, která mají pomoci lidem v nouzi nebo proměnit řízení organizace směrem k
lepšímu fungování, mohou být sama o sobě geniální. Pokud nad nimi ale nedokážeme
uvažovat koncepčně nebo s ohledem na strategii řízení našich organizací, stávají
se dlouhodobě neúčinná. Proto našim studentům a studentkám ukazujeme cesty,
jak rozvíjet především koncepční a strategické myšlení. Pokud mají za úkol
analyzovat důvody, proč některá opatření nefungují, dokáží tyto důvody nahlédnout
z mnoha různých perspektiv a navrhnout změny, které zasahují i do koncepce či
strategie prosazování veřejné a sociální politiky nebo politiky lidských zdrojů.
Silná pozice našich absolventů a absolventek stojí na jejich schopnosti zaměřit se na
podstatu sociálních a personalistických problémů a hledat jejich řešení, která jsou
komplexní a individuálně zaměřená zároveň, jsou dlouhodobě účinná, nepřinášejí
vedlejší důsledky a jsou v mnoha ohledech inovativní. Přijďte a posuďte sami – nejlépe
při studiu programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje, buď jako jednooboru
nebo v kombinaci s dalšími studijními programy.

„Jako studentka Veřejné a sociální politiky
a lidských zdrojů vnímám, že nejlepší přípravou na
budoucí zaměstnání je propojit si získané znalosti
s praxí již během studia. Od prvního ročníku jsem
cítila, že nás vyučující podporují v mimoškolních
aktivitách, ať už nabídkou odborných praxí či
dobrovolnických prací. Studium mi umožňuje
sestavit si rozvrh předmětů podle sebe. Díky tomu
působím od konce prvního ročníku na HR oddělení
a zároveň se zapojuji do dobrovolnických činností
v rámci katedry. Jsem moc ráda, že mohu předávat
své zkušenosti se studiem dalším zájemcům
a zájemkyním, a podporovat tak náš obor.“
Kristýna Kunčarová, studentka programu Veřejná
a sociální politika a lidské zdroje

Sociální odpovědnost pro nás
nejsou jen slova.
Program Veřejná a sociální politika a lidské zdroje je jedinečný tím,
že svým obsahem zahrnuje téma sociální politiky, dílčích veřejných
politik, sociálních služeb i řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Čím se budete například zabývat?
—

příčinami a důsledky společenských problémů spojených
s nezaměstnaností, tématem stáří, vzdělávání, sociálního
vyloučení, slaďování rodiny a zaměstnání, migrace, veřejného
zdraví, společenské odpovědnosti firem

—

metodami, jak navrhovat, tvořit a hodnotit opatření veřejné
a sociální politiky

—

výzkumnými metodami a technikami využitelnými v oblasti
veřejné a sociální politiky

—

propojením veřejné a sociální politiky s oblastí rozvoje a řízení
lidských zdrojů a rozvoje organizací

Přehled kompetencí
—

všeobecná odbornost v sociálních vědách

—

schopnost kvalifikovaně hodnotit dění v oblasti veřejné a sociální
politiky

—

schopnost koncepční práce na opatřeních v různých oblastech
veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti,
řízení a rozvoje lidských zdrojů

—

schopnost vytvářet, řídit a hodnotit programy veřejné a sociální
politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti, řízení a rozvoje
lidských zdrojů

—

schopnost samostatně realizovat výzkum v oblasti veřejné a sociální
politiky a lidských zdrojů

Díky studiu u nás můžete nabídnout své znalosti a dovednosti na
ministerstvech, úřadech veřejné správy, v obcích, v soukromých
i nestátních organizacích, kde se rozhoduje o opatřeních veřejné
a sociální politiky a kde budete moci zastávat zodpovědné a řídící pozice.
Vaše kvalifikace vám také umožní nabízet nezávislé odborné služby
a zapojovat se do domácích i mezinárodních výzkumů zaměřených na
veřejnou a sociální politiku, politiku zaměstnanosti, řízení a rozvoj
lidských zdrojů.

„Naši absolventi a absolventky mají široké uplatnění
díky své kvalifikaci a praktickým zkušenostem, které
získávají už během studia. Jsou vybaveni pro přímou
práci s klienty, zvládají náročné manažerské pozice,
věnují se inovacím v soukromém i veřejném sektoru,
zapojují se do výzkumných a vzdělávacích projektů.
A co nás velmi těší – v roli expertů v praxi nebo také
ve výuce nám pomáhají s rozvojem tohoto studijního
programu.“
Kateřina Kubalčíková, vedoucí Katedry sociální
politiky a sociální práce

PROČ STUDOVAT VEŘEJNOU A SOCIÁLNÍ POLITIKU
A LIDSKÉ ZDROJE JAKO JEDNOOBOROVÉ STUDIUM?
prezenční – tříleté – předem jasně definovaný seznam povinných předmětů – široká
nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů
Chcete se uplatnit v sociální oblasti, umět analyzovat procesy řízení uvnitř organizací,
pracovat s lidmi a být schopni kvalifikovaně posoudit dění v oblasti veřejné a sociální
politiky – zvolte jednooborové studium programu Veřejná a sociální politika a lidské
zdroje a věnujte se svému zaměření naplno. Máte možnost prozkoumat více zajímavých
oblastí do hloubky, zapojit se do výzkumu a připravit se tak na navazující magisterské
studium a jednu ze čtyř specializací, které byste se v budoucnu chtěli věnovat.

PROČ SI ZVOLIT VEŘEJNOU A SOCIÁLNÍ
POLITIKU A LIDSKÉ ZDROJE V KOMBINACI
S DALŠÍM STUDIJNÍM PROGRAMEM V TZV.
SDRUŽENÉM STUDIU?
prezenční – tříleté – propojení veřejné a sociální politiky a lidských zdrojů s další oblastí
v sociálních vědách – jedinečné kombinace studijních programů
Chcete se uplatnit v sociální oblasti a být současně schopni řešit reálné problémy lidí
v obtížných životních situacích – zvolte studium programu Veřejná a sociální politika
a lidské zdroje v kombinaci se studijním programem Sociální práce.
Máte možnost věnovat se veřejné a sociální politice a lidským zdrojům jako hlavnímu
studijnímu programu a doplnit jej o tzv. vedlejší. Na svém diplomu pak máte uvedeny oba
studijní programy. Díky vybrané kombinaci programů Veřejná a sociální politika a lidské
zdroje a Sociální práce se můžete zaměřovat např. na management sociálních služeb
a řízení lidských zdrojů v nich.

Sdružené studium
oblíbené kombinace na FSS MU
hlavní studijní program

vedlejší studijní program

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Sociální práce

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Environmentální studia

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Evropská studia

„U nás se můžete těšit na skutečné propojení vašeho
studia s praxí. Do výuky zapojujeme experty z praxe.
Sami naši vyučující vedou aplikované výzkumy.
Díky tomu máte zaručeny aktuální poznatky přímo
z první ruky. A co více, do našich výzkumných aktivit
se můžete jako studující také přímo zapojit. Kromě
toho tvoříme malé studijní skupiny v jednotlivých
předmětech, abychom dali co nejvíce prostoru vašim
individuálním studijním zájmům.“
Tomáš Sirovátka, profesor programu Veřejná a sociální
politika a lidské zdroje na Katedře sociální politiky a
sociální práce

„Studovat u nás neznamená jen učit se novým poznatkům, ale
hlavně učit se přemýšlet v souvislostech, pokládat správné otázky
sobě i ostatním a společně na ně hledat odpovědi. Studovat náš
studijní program znamená na katedře a s katedrou žít, podílet
se na jejím chodu a rozvoji třeba prostřednictvím zapojení do
propagačních aktivit, studentských akcí nebo pravidelných
neformálních setkávání studentů i vyučujících.“
Markéta Horáková, garantka bakalářského programu Veřejná a sociální
politika a lidské zdroje

Praxe – stáže – studium
v zahraničí – a něco navíc
Neodmyslitenou součástí vašeho studia bude také praxe. Vaše
znalosti si ověříte v reálném prostředí veřejných, neziskových
i soukromých organizací, jako je například Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna, úřady práce,
personální agentury, Charita, IBM, Avast ad. Výběr je jen
na vás, my vám pomůžeme se sjednáním podmínek. Čeká
vás minimálně 100 hodin, díky kterým získáte zkušenosti
s pracovními vztahy, postupy práce v různých organizacích
a také důležité kontakty pro vaše uplatnění.
Podpoříme vás také v zahraničním studijním pobytu či stáži. Je
to totiž cenná zkušenost jak v profesním, tak osobním životě.
Vybrat si můžete mezi více než 30 partnerskými univerzitami
v Evropě i mimo ni.

Navštivte nás během
dne otevřených dveří
či jiné akce na FSS

Podejte si přihlášku
ke studiu na FSS

Připravte se na přijímací
testy do Bc. studia

Navštivte web Katedry
sociální politiky
a sociální práce

Sledujte nás na FB

Kontaktujte garantku
programu PhDr. Markétu
Horákovou, Ph.D.

