Spolupracujeme so zahraničím ...

Katedra má tri oddelenia

Ronald Coase Institute (USA)
LUBS, Leeds, Credit Research Centre (UK)
University of Arkansas Fayettville (USA)
Univerzita Krakow, Katovice (Poľsko)
UFSIA (Belgicko)
VŠFS, VŠE Praha (Česká republika)
WU Wien (Rakúsko)
možnosť získania dvojitého diplomu s Nottingham Trent
University (UK)
možnosť vycestovania do zahraničia v rámci programu
ERASMUS

 Oddelenie verejných financií a riadenia verejných
výdavkov,
 Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva,
 Oddelenie podnikateľských financií.

... aj s praxou
BDO
Európska ratingová agentúra
Eximbanka
E&L Consulting, s.r.o.
Inštitút finančnej politiky
Komora daňových poradcov SR
KPMG
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
PwC
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Združenie miest a obcí Slovenska
Združenie výrobcov liehu a liehovín

Čo ponúka náš odbor na 2. stupni štúdia
– buď jeho súčasťou ...
 študijný program
poradenstvo;

Daňovníctvo

a

daňové

 študijný program Financie;

Ekonomická univerzita
Národohospodárska fakulta
KATEDRA

FINANCIÍ

 študijný program Medzinárodné financie, alebo
International finance ako spoločný program s
Nottingham Trent University, ktorý je vyučovaný v
anglickom jazyku

http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-financii/oznamy

Možnosti uplatnenia








v štátnej správe na všetkých úrovniach národného
hospodárstva;
v samospráve;
v bankách a sporiteľniach;
na Finančnom riaditeľstve a daňových a colných
úradoch;
v podnikoch a spoločnostiach;
v medzinárodných inštitúciách;
v ďalších finančných inštitúciách.

KONTAKTNÉ OSOBY

https://www.facebook.com/katedra.financii/?notif_
t=page_user_activity

Ing. Juraj Válek, PhD.
juraj.valek@euba.sk
-----------------------------------------------------------------------------------NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
DOLNOZEMSKÁ CESTA 1 852 35 BRATISLAVA.
3. poschodie, blok B (stará budova)
telefón : 02/67291321

PRE II. STUPEŇ

Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 program DDP je určený pre študentov, ktorí majú
záujem o získanie
hlbších teoretických a
praktických poznatkov, špecificky zameraných na
oblasť daňovníctva a daňovej politiky;
 študenti môžu vyhodnocovať a analyzovať situácie
a tiež navrhovať vhodné postupy ich riešenia, aj
v interakcií s odborníkmi z praxe;
 absolvent
nadobudne počas štúdia potrebné
poznatky z financií, ale najmä špeciálne znalosti
z daňovej teórie a politiky, priamych daní,
nepriamych daní, daňových sústav štátov Európskej
únie, medzinárodného zdaňovania, daňových
analýz,
daňového
manažmentu,
daňového
účtovníctva ako aj z environmentálneho zdaňovania.
 absolvent je schopný po skončení štúdia pracovať
ako daňový analytik, riešiť otázky správy daní
a činnosti správcov daní, ako aj analyzovať vývoj
daňovej
politiky
z hľadiska
zosúlaďovania
daňových procesov v tuzemsku, Európe a vo svete,
ďalej pôsobiť aj ako špecialista na daňovú
problematiku
na
daňových
úradoch,
v spoločnostiach
zameraných na daňové
poradenstvo a audítorstvo, vo verejnej správe, ale aj
v súkromnom finančnom podnikaní.
POVINNÉ PREDMETY
Mikroekonómia 2
Daňová teória a politika II.
Medzinárodné financie I.
Nepriame dane I
Makroekonómia 2
Kapitálová štruktúra podn. subjektov
Priame dane I.
Teória a prax sociálneho zabezpečenia
Medzinárodné zdaňovanie
Riziko a neistota vo financiách
Daňové sústavy štátov EÚ
Daňové účtovníctvo
Nepriame dane II.
Daňový manažment
Priame dane II.
Seminár k záverečnej práci

Financie
 program Financie je určený pre študentov, ktorí
majú záujem o získanie hlbších teoretických
poznatkov a analytických zručností v oblasti
finančnej teórie, verejných a podnikových financií;
 prehlbuje vedomosti v súvislosti s integračnými
procesmi v rámci Európskej únie ako aj vo svete a
Európskej menovej únie;
 analyzuje a učí porozumieť vývoju konkrétnych
finančných a menových politík a integračných
procesov v Európe a vo svete;
 aplikuje teoretické poznatky pri praktickom riešení,
komplexné vedomosti z moderných ekonomických
teórií, predovšetkým finančných, metódy analýzy a
prognóz vo financiách a mene, pri riešení úloh
finančnej politiky, tiež v interakcií s odborníkmi
z praxe;
 nosné sú predovšetkým predmety v oblasti
verejných, podnikových a medzinárodných financií.
POVINNÉ PREDMETY
Mikroekonómia 2
Medzinárodné financie I.
Makroekonómia 2
Riziko a neistota vo financiách
Financie odvetví verejného sektora
Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov
Financie životného prostredia
Financie územnosprávnych celkov
Manažment verejných financií
Finančné účtovníctvo
Verejné financie II
Daňová teória a politika II
Úvod do ekonometrie 1
Analýza a prognóza vo financiách
Finančná kontrola
Financie tretieho sektora
Oceňovanie finančných aktív
Seminár k záverečnej práci

Medzinárodné financie
a International Finance
 program Medzinárodné Financie je určený pre
študentov, ktorí majú záujem o získanie hlbších
teoretických poznatkov a analytických zručností v
oblasti finančnej teórie, verejných a podnikových
financií, a to v medzinárodnom kontexte;
 program je možné študovať v slovenskom a aj
anglickom jazyku. Študenti majú cca. v polovici 2.
ročníka štúdia možnosť absolvovať trimester
štúdia na Nottingham Trent University vo Veľkej
Británii a získať tak diplom (platný v SR aj vo
Veľkej Británii) v programe International Finance.
 prezentuje
rozhodujúce
súvislosti
v oblasti
medzinárodných financií a globálnych finančných
trhov v súvislosti s riešením aktuálnych problémov;
 poskytuje komplexné vedomosti z moderných
ekonomických ako aj finančných teórií;
 prehlbuje poznatky a zručnosti vo využívaní
pokročilejších analytických techník, metódami
analýzy a prognóz v medzinárodných financiách.
POVINNÉ PREDMETY

Mikroekonómia 2.
Makroekonómia 2.
Finančné programovanie
Operácie komerčných bánk
Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov
Medzinárod. zdaňovanie
Medzinárodné financie I.
Finančná ekonometria
Analýza a prognóza vo financiách
Menová analýza a prognóza
Verejné financie II.
Finančná kontrola
Daňová teória a politika II.
Finančné účtovníctvo
Financie územnosprávnych celkov
Riziko a neistota vo financiách
Oceňovanie finančných aktív
Špeciálny seminár vo financiách
Seminár k záverečnej práci

