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Specializaci Finance podniku můžete studovat v rámci oboru Podniková ekonomika
a management. Výuka je organizována v prezenční i kombinované formě studia. Studiem
této specializace získáte jak teoretické, tak
i praktické znalosti v oblastech týkajících se
zdrojů financování podniku, analýzy situace podniku, účetních a daňových aspektů.
Uplatnění naleznete na manažerských pozicích podniků, v neziskových či příspěvkových
organizacích, ve finančních institucích, v auditorských či poradenských společnostech,
ve veřejném sektoru apod. Po úspěšném absolvování získáte titul „bakalář“ a máte možnost pokračovat v navazujícím magisterském
studiu.

Co získáte studiem této specializace?
 schopnost pracovat se základními účetními výkazy, ze kterých dokážete vyčíst
nezbytná fakta
 schopnost řešit reálné problémy hospodářské praxe, zdůvodnit svá rozhodnutí
a účinně je předat svému okolí
 prohloubíte si znalosti odborné angličtiny
 získáte nové kontakty s praxí i zahraničím
 budete vybaveni znalostmi i dovednostmi
nezbytnými pro řízení vlastního podniku

Jaké předměty budete prostřednictvím
specializace studovat?
Proč si vybrat studium specializace
 porozumíte složitému světu financí
 porozumíte práci s finančními výkazy
a zvládnete analýzu celkové finanční
situace podniku
 budete vhodnými zaměstnanci pro jakýkoli podnik, poradenskou, auditorskou
společnost či banku

 Finanční analýzu
 Oceňování aktiv
 Finanční a pojistnou matematiku
 Platební a zúčtovací styk

www.studujvkarvine.cz

Chcete proniknout
do tajů řízení
společností? Bavilo
by Vás rozumět
tokům financí
v podnicích?
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Specializace Finance podniku v navazujícím
magisterském studiu plynule navazuje na bakalářské studium. Specializaci je opětovně
možno studovat v rámci oboru Podniková
ekonomika a management. Výuka je organizována v prezenční i kombinované formě
studia. Po úspěšném absolvování získáte titul
„inženýr“ a máte možnost pokračovat ve studiu doktorských studijních oborů s ekonomickým zaměřením. Studium této specializace směřuje ke zvládnutí problémů v oblasti
finančního řízení podniku v širším kontextu.

Co získáte studiem této specializace?

Proč si vybrat studium specializace

Jaké předměty budete prostřednictvím
specializace studovat?

 rozšíříte si znalosti řízení podniku
o schopnosti týkající se finančního plánování a oceňování investování
 v navazujícím magisterském studiu si
dále prohloubíte znalosti a dovednosti
týkající se finančního řízení podniku
mezinárodního finančního managementu
či investičních možností podniku
 budete vhodnými zaměstnanci pro jakýkoli podnik, poradenskou, auditorskou
společnost či banku

 schopnosti týkající se sestavení investičního plánu a sestavení strategického
finančního plánu na základě reálných
finančních podkladů
 schopnost argumentovat z hlediska obhájení finančních a investičních strategií,
neboť důraz ve studiu je kladen na praktickou aplikovatelnost získaných znalostí
 budete vybaveni znalostmi i dovednostmi
nezbytnými pro řízení nejen vlastního
podniku, ale i na úrovni vyššího a středního managementu
 prohloubíte si znalosti odborné angličtiny
 získáte nové kontakty s praxí i zahraničím

 Investiční nástroje a strategie
 Finanční plánování a rozpočtování
 Oceňování podniku
 International Business Finance

www.studujvkarvine.cz

