Študijný program:
Ekonómia a právo
Absolventi študijného programu EKONÓMIA A PRÁVO získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa
v odboroch národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Absolventi
s ekonomicko-právnou prípravou sú po skončení štúdia schopní úspešne pracovať v rôznych
oblastiach národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach všetkých úrovní – v podnikoch,
bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných
aj medzinárodných spoločnostiach. Teoretické východiská výučby študijného odboru právo
sú základom pre získanie zručností pri interpretácii práva a v používaní právnej argumentácie, čím
dosiahnuté Bc. vzdelanie umožňuje absolventovi správnu orientáciu v častých zmenách právnych
predpisov a v širokej škále právnych názorov. Študent študijného programu Ekonómia a právo
si osvojí schopnosť analyzovať a pochopiť ekonomické a právne procesy prebiehajúce
v makroekonomickej a mikroekonomickej sfére, ako aj posudzovať teoretické a praktické problémy
na rôznych úrovniach národného hospodárstva. Spoločný bakalársky študijný program v dennej
i externej forme realizujú NHF EU v Bratislave a Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave. Študent prijatý na štúdium spoločného študijného programu je počas štúdia
študentom obidvoch univerzít.
Prijímacie konanie: 10. – 14. jún 2019.
Pozostáva z písomných testov:
- zo všeobecných študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie a ekonomiky),
- z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty,
- z dejepisu a z náuky o spoločnosti,
- z logiky.

Prax s partnermi:

Kontakt:

Mail: sekr.ket@euba.sk
Tel.: +421 - 2 - 6729 1521

Študuj jedinečný odbor Ekonómiu a právo a zabezpeč si skvelú kariéru!

Sledujte nás na sociálnych sieťach a nič Vám neunikne!

Študijný program:
Ekonómia a právo
Študentka

Prečo si sa daný odbor rozhodla študovať?
Pre štúdium na NHF som sa primárne rozhodla na odporúčanie sesternice
a známych, ktorí tu študovali a mali veľmi dobré skúsenosti. Na fakultu som
počula samé dobré referencie. Keď som si podávala prihlášku, dozvedela
som sa aj o novom programe Ekonómia a právo, ktorý ma hneď veľmi zaujal.
Vedela som, že vo Viedni sa už ekonómia spolu s právom študuje. Bola som
presvedčená, že chcem študovať ekonómiu, avšak veľakrát som rozmýšľala
aj nad právom, preto som sa rozhodla práve pre tento nový odbor.

Martina
Marčáková

Čo ti štúdium na NHF dáva?
Štúdium tejto kombinácie je veľmi zaujímavé. Študent je neustále nútený na
sebe pracovať, stávať sa samostatnejším, ale naopak aj spolupracovať
v kolektíve. Mala som obrovské šťastie na skvelých spolužiakov, s ktorými
sme si perfektne sadli a stali sa z nás dobrí priatelia. Takisto pedagógovia
sú priateľskí, ústretoví, ochotní vždy pomôcť a zároveň odborníci vo svojom
odbore.
Prečo by si odporučila štúdium na NHF aj ostatným?
V prvom rade, Ekonómia a právo je jedinečný odbor na Slovensku, ktorý
prepája navzájom dve disciplíny a taktiež sa študuje aj na renomovaných
univerzitách vo svete. U nás je tento program ešte pre mnohých neznámy,
ja som však s mojim výberom veľmi spokojná. Štúdium je síce náročné,
ale o to cennejšie bude jeho úspešné absolvovanie. V neposlednom rade,
málokto sa môže pochváliť, že je študentom dvoch univerzít súčasne... :-).

Pedagóg

prof. Ing. Vladimír
Gonda, PhD.

Prečo je štúdium na NHF správnou voľbou?
NHF ponúka pre študentov spoločný študijný program EKONÓMIA A PRÁVO
v spolupráci s Právnickou fakultou UK v Bratislave, ktorý predstavuje novinku
v oblasti vzdelávacích služieb v SR. Zameraný je na prípravu odborníkov
širokého profilu. Absolventi tohto študijného programu získajú univerzitné
vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo
s akademickým titulom Bc. (bakalár). Nadobudnú poznatky nielen
zo všeobecného ekonomického základu, ale získajú aj dostatočne hlbokú
právnu prípravu. Vďaka interdisciplinárnej povahe programu a integrácii
ekonomických a právnych poznatkov absolventi nadobudnú kompetencie,
ktoré sú na trhu osobitne žiadané. Absolventi s ekonomicko-právnou
prípravou sú po skončení štúdia schopní úspešne pracovať v rôznych
oblastiach národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach všetkých
úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách,
v centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných
spoločnostiach.

