Financie, bankovníctvo
a investovanie
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Možnosť študovať
študijný program
aj v anglickom jazyku.

Medzinárodne porovnateľný študijný plán
so skvelou možnosťou
absolvovania časti
štúdia v zahraničí.

Široká ponuka doplňujúcich predmetov
podľa vlastného
záujmu a zamerania.

Financie sú žily, ktorými prúdia peniaze,
bankovníctvo je fenomén, ktorý z nich
robí kapitál a investovanie je mozog,
ktorý Vás naučí s nimi zaobchádzať

PREČO ŠTUDOVAŤ
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO
A INVESTOVANIE

Koho označujú medveďmi a býkmi na finančnom trhu?
Môžu mať záporné úrokové sadzby aj pozitívny efekt?
Budú v budúcnosti fungovať už iba kryptomeny?
Prečo musí každý platiť dane? A je to skutočne tak?
Kto zaplatí deficit štátneho rozpočtu?
Proces globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných procesov
a potreba rozvoja národnej trhovej ekonomiky si vyžaduje široký
národohospodársky rozhľad a poznanie finančnej situácie v týchto
procesoch.

Štruktúra

študijného

programu

financie,

bankovníctvo

a investovanie (FBI) na bakalárskom stupni štúdia korešponduje s aktuálnymi
požiadavkami ekonomickej teórie a praxe v oblasti verejných financií,
bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií.

ORGANIZÁCIE, KTORÝCH
ZÁSTUPCOVIA SPOLUPRACUJÚ
NA VÝUČBE, RESP. ZAMESTNÁVAJÚ ABSOLVENTOV

9,6 %

Podľa NBS len 9,6 % domácností
na Slovensku vedelo správne
odpovedať na základné otázky
testujúce finančnú gramotnosť.
100 % študentov FBI si v otázkach financií hravo poradí!
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NOSNÉ PREDMETY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

— Financie
— Verejné financie
— Menová teória a politika
— Teória a politika podnikateľských financií
— Daňová teória a politika I.

Kontakt
+421 2 6729 1221
info.nhf@euba.sk
www.nhf.euba.sk
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita
v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika

— Bankovníctvo
— Rozpočtová teória a politika
— Peňažné trhy
— Komoditné trhy
— Ekonomická teória
— Poisťovníctvo
— Kvantitatívne metódy v ekonómii

Zabezpečuje:
Katedra financií a Katedra
bankovníctva a medzinárodných financií
/katedra.financii

