Študijný program: Ekonomická
teória a ekonomická žurnalistika
Jedinečný študijný program ponúka na prvom a druhom stupni štúdia (Bc. a Ing.)
kombinované vzdelávanie v oblasti ekonómie a žurnalistiky. Naši študenti okrem iného
získavajú znalosti z mikroekonómie, makroekonómie, medzinárodnej ekonómie,
kvantitatívnej analýzy či špeciálnych kurzov z ekonomických teórií tak, aby dokázali nielen
porozumieť, ale aj aplikovať získané poznatky vo svojej práci ekonomických analytikov a
novinárov. V rámci žurnalistických predmetov študenti absolvujú základy novinárčiny,
štylistiky a masovej komunikácie, spomedzi voliteľných predmetov sa môžu zapísať na kurzy
rétoriky, novinárskeho prejavu a etiky v žurnalistike alebo základov ekonomiky a riadenia
médií.
Termín na podanie elektronickej prihlášky: 31. marec 2019.
Prijímacie konanie: 10. – 14. jún 2019.
Pozostáva z písomných testov:
- zo všeobecných študijných predpokladov,
- z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty.

Prax s partnermi:

Kontakt:

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

Študuj Ekonomickú teóriu a ekonomickú žurnalistiku a zabezpeč si skvelú
profesionálnu kariéru!

Sledujte nás na sociálnych sieťach a nič Vám neunikne!

Študijný program: Ekonomická
teória a ekonomická žurnalistika
Študentka

Prečo si sa daný odbor rozhodla študovať?
Študovať ekonómiu spojenú so žurnalistikou je na Slovensku niečo výnimočné. Nielenže
máte znalosť v písaní všeobecných článkov, ale rozumiete aj ekonomickým pojmom
a dianiu v hospodárskej politike. Veľa novinárov, ktorí pracujú pre ekonomické médiá,
vôbec nemajú vyštudované základy ekonómie, bol to skôr ich koníček a bavilo ich to.
Ja mám tú výhodu, že som spojila príjemné s užitočným a po skončení tohto odboru mám
otvorené dvere do mnohých, nielen novinárskych povolaní.
Čo ti štúdium na NHF dáva?
Štúdium na NHF mi v prvom ročníku dalo tých najlepších spolužiakov v krúžku, akých som
si mohla priať. Lepšie povedané, už sme taká malá neoficiálna rodina. K tomu tiež
neodmysliteľne patria špičkoví profesori. Veľmi zaujímavé sú prednášky s inšpiratívnymi
ľuďmi, ktorí ku nám prichádzajú rovno z praxe. Príkladom je Adela Vinczeová či hovorkyňa
ČSOB Anna Jamborová.

Bc. Ivana
Michalová

Prečo by si odporučila štúdium na NHF aj ostatným?
Naša fakulta láka študentov na veľmi zaujímavé odbory, medzi ktoré samozrejme patrí
aj ekonomická teória a ekonomická žurnalistika. Ponúka veľa zaujímavých stáží a možnosť
ísť na výmenný pobyt v rámci programu Erasmus do celého sveta. Keby som sa mala
rozhodnúť ešte raz, jednoznačne volím NHF!

Absolventka
Čo Vám dalo štúdium na NHF a ako využívate poznatky teraz v praxi?
Pracujem na Inštitúte finančnej politiky a moju prácu tvoria nielen ekonomické analýzy, ale
aj ich interpretácia. Odbor Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika je jedinečnou
kombináciou, ktorá ponúka prienik oboch oblastí a prináša širšie uplatnenie, než by sa na
prvý pohľad mohlo zdať. Štúdium ekonomickej teórie pomáha porozumieť ekonomike
a politikám okolo nás a vďaka poznatkom zo žurnalistiky, štylistiky a rétoriky ich dokážete
tlmočiť ďalej.

Ing. Michaela
Černěnko, PhD.

Inštitút finančnej politiky,
Ministerstvo financií SR

Pedagóg

prof. Ing. Ján Lisý, PhD.

Prečo je štúdium na NHF správnou voľbou?
Snívate o kariére novinára, televízneho či rozhlasového moderátora, ekonomického
redaktora, analytika v centrálnej banke a na ministerstvách, vedeckého pracovníka alebo
vysokoškolského učiteľa? Potom je vaša budúcnosť spojená so študijným programom
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika, ktorý ponúka jedine Národohospodárska
fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je to perspektívny a jedinečný program
na Slovensku. Po jeho absolvovaní vás čaká skvelá budúcnosť nielen na Slovensku, ale aj
v EÚ a vo svete. Štúdiom ekonomickej žurnalistiky získate nielen kvalitné ekonomické
vzdelanie porovnateľné so zahraničnými renomovanými univerzitami, ale budete mať
možnosť dva semestre stretávať sa a pracovať s redaktormi a manažérmi z Hospodárskych
novín, Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a ďalších médií, ktorí sa s vami podelia
o svoje skúsenosti. Naučíte sa zrozumiteľne, kompetentne a neskreslene sprostredkovávať
ekonomické informácie, efektívne komunikovať, prezentovať a aj manažovať mediálnu
oblasť.
Aké sú ďalšie dôvody pre štúdium ekonomickej žurnalistiky? Naučíte sa rozumieť číslam,
zažijete osobný prístup vyučujúcich, budete mať možnosť študovať predmety aj v cudzom
jazyku, môžete stráviť semestrálne štúdium na zahraničnej univerzite v rámci programu
Erasmus+ a môžete pokračovať v štúdiu na doktorandskom stupni.

