Studijní obor
BANKOVNICTVÍ

Proč studovat Bankovnictví v Karviné?
Obor Bankovnictví je na českých vysokých školách ojedinělý. V ucelené podobě na
bakalářském i navazujícím stupni se kromě Vysoké školy ekonomické v Praze dá studovat
právě jen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Kromě toho nabízí studium
mnoho dalších konkrétních výhod.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitní výuka s přednáškami významných hostů a odborníků z praxe,
osobní přístup pedagogů katedry financí a účetnictví, která obor garantuje,
menší studijní skupiny zajišťující efektivnější výuku i spolupráci mezi studenty,
možnost zapojení do odborné a vědecké práce jako pomocná vědecká síla,
možnost studia v zahraniční a výběr odborných předmětů v angličtině na fakultě,
vysoká uplatnitelnost absolventů v praxi přímo ve vystudovaném oboru s nadstandardním platovým
ohodnocením,
soutěže pro studenty a absolventy,
pravidelná neformální setkání s členy katedry u piva.
Pohodové studium v pohodovém městě

Co Vám přinese studium Bankovnictví?
•
•
•
•
•
•
•

Porozumíte složitému světu financí.
Zjistíte, jak peníze vydělat a jak je nejlépe investovat.
Získáte znalosti odborné angličtiny.
Budete schopni využívat specializovaný software a výpočetní techniku pro
správná finanční rozhodnutí.
Navážete kontakty s praxí a zahraničím.
Budete skvěle vybaveni pro studium dalších ekonomických oborů.
Budete žádáni bankami, pojišťovnami, investičními společnostmi i firmami
jako skuteční odborníci.

Pohodové studium v pohodovém městě

Jak je studium Bankovnictví strukturováno?
•

Všeobecný základ
–

•

Profilující předměty oboru
–

•

Svou odbornost vybudujete absolvováním povinných předmětů týkajících se kromě bankovnictví
rovněž pojišťovnictví, finančních trhů, podnikových financí, finanční analýzy, pojišťovnictví,
mezinárodních financí, finančního poradenství a dalších.

Povinně volitelné a volitelné předměty
–

•
•

Jako opravdoví ekonomové získáte znalosti z mikro a makroekonomie, kvantitativních metod,
informatiky, cizích jazyků, managementu, účetnictví, marketingu a dalších klíčových
ekonomických disciplín.

Na základě osobních preferencí si budete moci zvolit předměty prohlubující znalosti z hlavního
oboru nebo si můžete v rámci studijního plánu vhodnou volbou volitelných předmětů
vyprofilovat i vedlejší specializaci.

Studijní plán je postaven na absolvování průměrně 6 předmětů za semestr
V posledním semestru je vzorově navrženo méně předmětů, aby se student mohl věnovat
především zpracování bakalářské nebo diplomové práce
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Kde po absolvování Bankovnictví najdete uplatnění?
•

Na pozicích středního a vyššího managementu v bankách, pojišťovnách a
dalších finančních institucích,

•

ve finančních, investičních či účetních divizích a odděleních domácích i

zahraničních podniků,
•

v centrální bance, ekonomických ministerstvech nebo řídících funkcích
specializovaných odborů územně samosprávných celků,

•

v auditorských, konzultačních a poradenských společnostech,

•

jako samostatně činní podnikatelé řídící vlastní firmu.
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Někteří z absolventů oboru Bankovnictví
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Marek Dlouhý – M&A Specialist, RWE Česká republika
Ing. Marek Dohnal – Credit Risk Advisor, ČSOB
Ing. Michal Hamáček – Specialista úvěrových rizik, Česká spořitelna
Ing. Jiří Chojna – Head of Corporate Billing, Veolia Energie
Ing. Jana Kawuloková – Řízení pojištění a cashflow, Třinecké železárny
Ing. Marian Kobolka – Majitel a ředitel, JRK Waste Management
Ing. Barbora Krátká – Marketing Manager, Candy Sweet Plus Company
Ing. Barbora Laštovicová – Projektový manažer, Česká spořitelna
Ing. Zdeněk Mrkva – Head of Marketing Communication, Česká pojišťovna
Ing. Daniel Růžička – BU R&D Controller, Continental
Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. – děkan Obchodně podnikatelské fakulty
Ing. Michal Sikora – Auditor, Fučík a partneři
Ing. David Šrom – Chief Controller, Veolia Energie
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Staňte se členem rodiny absolventů Bankovnictví
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Ze života oboru Bankovnictví

Více informací o oboru a katedře

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/301764769708/

Web: http://fiu.cms.opf.slu.cz/index.php
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Těšíme se na Vás na oboru Bankovnictví 
Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Katedra financí a účetnictví
Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná

E-mail: berankova@opf.slu.cz
Telefon: +420 596 398 271
Web: http://fiu.cms.opf.slu.cz/index.php
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