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PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU?
•

Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu.

•

Porozumíte složitému světu podnikových financí.

•

V bakalářském studiu získáte znalosti a dovednosti týkající se :
–
–
–
–
–

struktury, tvorby a řízení finančních vztahů v rámci firmy,
finanční analýzy,
oceňování aktiv,
platebního a zúčtovacího styku,
využívání pojistné a finanční matematiky.

•

V navazujícím magisterském studiu si dále prohloubíte znalosti a dovednosti týkající se
finančního plánování a rozpočtování, oceňování podniků, investičních nástrojů, investiční
strategie a mezinárodních podnikových financí.

•

Budete vhodnými zaměstnanci pro jakýkoli podnik, poradenskou, auditorskou společnost či
banku.

www.studujvkarvine.cz

CO VÁM PŘINESE STUDIUM SPECIALIZACE FINANCE
PODNIKU?
•

Budete schopni pracovat se základními účetními výkazy a vyčíst z nich užitečná fakta.

•

Zjistíte, jak fungují vnitřní principy toků peněz v podniku, jak se projevují a jak jsou
ovlivněny vnějším světem.

•

Budete schopni využívat běžně dostupný software k úpravě a vyhodnocení podkladů pro
správná finanční i investiční rozhodnutí.

•

Získáte znalosti odborné angličtiny.

•

Navážete kontakty s praxí a zahraničím.

•

Budete skvěle vybaveni pro studium dalších ekonomických oborů.

•

Budete vybaveni znalostmi i dovednostmi nutnými pro řízení vlastního podniku.
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CO OBSAHUJE STUDIUM SPECIALIZACE FINANCE
PODNIKU?
•

Všeobecný základ
Jako u každého ekonomického oboru je i zde nutný základ: znalosti z mikro a
makroekonomie, kvantitativních metod, informatiky, cizích jazyků, managementu,
účetnictví, marketingu a dalších klíčových ekonomických disciplín.

•

Profilující předměty specializace
Svou odbornost vybudujete absolvováním předmětů zabývajících se finanční analýzou,
rozpočtováním a plánováním, oceňováním, platebním a zúčtovací stykem, investičními
strategiemi – projdete tedy všemi oblastmi důležitými pro podnik zevnitř i z vnějšku.

•

Další prohloubení specializace
Zaměření na podnikové finance si prohloubíte i zpracováním bakalářské/diplomové práce
na zajímavé téma z oblasti řízení podnikových financí. Dále si můžete v rámci volitelných
kurzů zvolit další finanční předměty.

•
•

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/diplomové práce.
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PROČ STUDOVAT FINANCE PODNIKU V KARVINÉ?

•

Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe,

•

komplexní vzdělání v oblasti podnikových financí,

•

možnost studia v zahraniční a výběr odborných předmětů v angličtině na
fakultě,

•

osobní přístup pedagogů katedry financí a účetnictví, která obor
garantuje,

•

možnost zapojení do vědecké práce jako pomocná vědecká síla,

•

vysoká uplatnitelnost absolventů v praxi v různých odvětvích podnikání,

•

soutěže pro studenty a absolventy.
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VÍCE INFORMACÍ O SPECIALIZACI A KATEDŘE FINANCÍ A
ÚČETNICTVÍ
Facebook: Katedra financí a účetnictví SU OPF
http://www.facebook.com/groups/30176476970
8/

Webové stránky Katedry financí a účetnictví
http://kfi.rs.opf.slu.cz/
www.studujvkarvine.cz
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