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Jedinečný študijný program
Ekonomická teória a
ekonomická žurnalistika
Katedra ekonomickej teórie na Národohospodárskej
fakulte ponúka opäť všetkým záujemcom exkluzívnu
možnosť štúdia dva v jednom - ekonómie a žurnalistiky.

BRATISLAVA. Ekonomická žurnalistika alebo business
journalism je odvetvie žurnalistiky, ktoré sleduje, analyzuje
a interpretuje ekonomické zmeny, ktoré sa dejú okolo nás.
Domáce a zahraničné spravodajstvo sa často zameriava
práve na ekonomické problémy, hoci samotná žurnalistika
sa ekonomickým súvislostiam venuje iba veľmi okrajovo.
V súčasnosti sa trh práce zameriava na ľudí, ktorí majú
dobrý profesionálny prejav, rozvinuté komunikačné
zručnosti, ale zároveň sa kladie veľký dôraz na vysokú odbornosť a znalosť problematiky.
Študijný program Ekonomická teória a ekonomická

Čo pre teba máme
pripravené

Získaš kvalitné ekonomické vzdelanie.
Naučíme ťa rozumieť číslam.
Zažiješ osobný prístup vyučujúcich.
O svojich skúsenostiach z praxe sa s tebou podelia slovenskí a zahraniční odborníci z rôznych oblastí.
Absolvuješ dva semestre štúdia a práce s novinármi
z Hospodárskych novín a TASR.
Uplatnenie nájdeš už počas štúdia v rôznych profesiách
analytického a novinárskeho zamerania.
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Prečo letecké spoločnosti predávajú letenky za 1€? Ako pomocou známych zločincov Bonnie a
Clyda pochopiť správanie sa �iriem v oligopolnej štruktúre? Alebo ako rozumieť Bastiatovmu
výroku ‘Keď tovary neprekročia hranice, prekročia ich vojaci’? Zodpovedať, pochopiť a interpretovať tieto otázky sa naučíš u nás z tých najlepších učebníc od svetových autorov.

žurnalistika je jediným programom svojho druhu na Slovensku, ktorý
vo vzdelávacom procese študentov kombinuje ich odbornú prípravu v
rámci ekonomických vied ako aj v širokej oblasti žurnalistiky a médií.

EKONÓMIA. Prečo sú niektoré krajiny bohatšie ako iné? Od čoho
závisí naša životná úroveň? Aký je vzťah medzi in�láciou a nezamestnanosťou? Prečo nezakázať dovoz z Číny a nevyrábať tovary na Slovensku?
V rámci nášho programu nájdeš nielen odpovede na tieto otázky,
získaš aj kvalitné vzdelanie z mikroekonómie, makroekonómie,
medzinárodnej ekonómie, kvantitatívnej analýzy či špeciálnych
kurzov z ekonomických teórií tak, aby si bol schopný nielen rozumieť,
ale aj aplikovať získané poznatky v praktickom živote.

ŽURNALISTIKA. V rámci novinárskych predmetov ťa počas piatich
rokov prevedieme základmi žurnalistiky, štylistiky a masovej komunikácie, zapísať sa môžeš na kurzy rétoriky alebo novinárskeho prejavu a etiky v žurnalistike. Praktické skúsenosti z reálnej práce
novinárov získaš ešte počas štúdia v redakcii Hospodárskych novín a
v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky.

A čo ťa čaká po škole?

Absolventom je udeľovaný akademický titul Bc. po skončení I.
stupňa štúdia a Ing. po obhajobe diplomovej práce na II. stupni.
SVET. Bývalí študenti dnes pôsobia ako audítori v najvýznamnejších �irmách, ekonomickí novinári v slovenských a v zahraničných
médiách, marketéri, analytici vládnych politík na ministerstvách a v
centrálnej banke alebo vzdelávajú ľudí ako si ty na univerzitách.

