
Čl. I
Zmluvné strany

Poskytovateľ:  Ekonomická univerzita v Bratislave
     Dolnozemská cesta 1/a    
     852 35 Bratislava 5

     Univerzita Komenského v Bratislave
     Šafárikovo námestie 6
     814 99 Bratislava 1
   
Nadobúdateľ:  Tvoja Budúcnosť
    

Čl. II
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie exkluzívneho vzdelania v študijnom programe EKONÓMIA A PRÁVO, ktoré na Slovensku nemá obdobu.

Preambula

EKONÓMIA A PRÁVO predstavuje novinku v oblasti vzdelávania 
na Slovensku. Podobné bakalárske študijné programy možno 
nájsť na renomovaných zahraničných univerzitách, napríklad 
Stanford University v USA, University of Edinburgh vo Veľkej 
Británii alebo Universidad Carlos III de Madrid v Španielsku.

Kombinácia EKONÓMIA A PRÁVO je v súčasnosti atraktívna pre 
najvýznamnejšie audítorské spoločnosti, nadnárodné korporá-
cie, domáce a zahraničné regulačné úrady a medzinárodné or-
ganizácie.

PRÁVO
Právo u nás nie je o memorovaní textov zákonov a 
nudných poučkách. Na predmetoch ako Občianske a 
Obchodné právo budeme spolu riešiť simulované 
súdne spory. A stáže v slovenských a medzinárod-
ných �rmách a inštitúciách ťa kvalitne pripravia na 
pôsobenie v praxi.

KAM PO ŠKOLE?
O absolventov so vzdelaním v oblasti ekonómie a práva je 
záujem v najvýznamnejších audítorských spoločnostiach tzv. 
Big Four. Uplatnenie nájdeš aj v domácich regulačných úra-
doch ako Protimonopolný úrad alebo Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví alebo v európskych inštitúciách. Otvoria sa ti 
dvere do investičných bánk a medzinárodných organizácií ako 
OECD, IMF alebo Svetová banka.

EKONÓMIA
V ekonomickej  oblasti  sa môžeš tešiť na kvalitné  
vzdelanie z mikroekonómie, makroekonómie, 
daňovníctva a �nancií  tak, aby si bol schopný 
nielen porozumieť, ale aj aplikovať získané poznat-
ky v reálnom živote.

NA ČO SA MÔŽEŠ  TEŠIŤ

Budeš rozprávať ako právnik a myslieť ako ekonóm.

Zažiješ osobný prístup vyučujúcich.

Budeš riešiť simulované súdne procesy a medzinárod-
né súťaže.

Zažiješ praktické stáže vo �rmách a v inštitúciách.

Využiješ možnosť stráviť semester štúdia v zahraničí.

Uplatnenie v praxi nájdeš už počas štúdia.

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

Nadobúdateľ  je  oprávnený  získať  univerzitné  vzdelanie  prvého  stupňa  v  odboroch Národné hospodárstvo a Právo s akademickým titu-
lom Bc. (bakalár). 

Po ukončení štúdia sa nadobúdateľ uplatní v rôznych oblastiach národného hospodárstva – v podnikoch ako �remný právnik, špecialista na 
zlučovanie �riem, v bankách, �nančných a ne�nančných inštitúciách alebo v medzinárodných organizáciách.

Nadobúdateľ získa jedinečnú možnosť nielen spoznať právne predpisy na Slovensku a v Európskej únii, ale aj porozumieť ich vplyvu na 
príjmy domácností, zisky a správanie sa �riem, hospodárenie štátu a medzinárodné prostredie.
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EKONÓMIA A PRÁVO


