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Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave s výnimkou
študijného programu Ekonómia a právo (pozri aj informáciu o prijímacej skúške na 1. stupeň štúdia, jej
obsahu a hodnotení).

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia:

30. 06. 2017

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na
Národohospodársku fakultu EU v Bratislave je ukončené prvostupňové štúdium v niektorom študijnom
programe týchto študijných odborov:
•

študijný odbor 3.3.1 národné hospodárstvo,

•

študijný odbor 3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj,

•

študijný odbor 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie,

•

študijný odbor 3.3.8 poisťovníctvo,

•

študijný odbor 3.1.7 Verejná politika a verejná správa,

•

alebo v príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3 ekonómia
a manažment,

pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané
vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2.
stupňa NHF EU v Bratislave, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Uchádzač o druhý stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave, ktorý absolvoval študijný program prvého
stupňa štúdia v rámci študijných odborov:
•

3.3.1 národné hospodárstvo,

•

3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj,

•

3.3.8 poisťovníctvo,

•

3.1.7 verejná politika a verejná správa,

a zároveň si podal prihlášku v prvom poradí na niektorý zo študijných programov: hospodárska
politika, sociálny rozvoj a sociálna politika, ekonomická teória a žurnalistika, poisťovníctvo, verejná
správa a regionálny rozvoj bude prijatý bez prijímacích skúšok.
Bez prijímacích skúšok môže byť prijatý aj uchádzač, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa
štúdia v rámci príbuzných študijných odborov k vyššie uvedeným študijným odborom, teda k študijným
odborom 3.3.1, 3.3.5, 3.3.8 a 3.1.7. V takom prípade bude o splnení podmienky príbuznosti odboru
rozhodovať garant študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási. Pre posúdenie splnenia podmienky
príbuznosti odboru predkladá uchádzač výpis absolvovaných predmetov na prvom stupni štúdia
potvrdený príslušnou vysokou školou. Na predloženie uvedených podkladov bude uchádzač vyzvaný
Študijným oddelením Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Uchádzačom, u ktorých sa
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posudzovala podmienka príbuznosti odboru, môže dekan fakulty na návrh garanta príslušného
študijného programu, po prijatí na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia, stanoviť
povinnosť vykonať diferenčné skúšky.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium
Národohospodársku fakultu EU v Bratislave:

študijného

programu

druhého

stupňa

štúdia

na

Študijný program právo a ekonómia1
Na študijný program právo a ekonómia budú až do naplnenia kapacitných možností (bez prijímacích
skúšok) prijímaní prihlásení uchádzači v nasledujúcich skupinách:
1. Absolventi bakalárskeho študijného programu ekonómia a právo
2. Absolventi bakalárskeho študijného programu právo a študijného programu národné hospodárstvo
3. Absolventi bakalárskeho študijného programu právo a akéhokoľvek študijného programu
ekonomického zamerania
4. Absolventi bakalárskeho študijného programu právo
V prípade prekročenia kapacitných možností bude poradie uchádzačov zostavené na základe výsledkov
štúdia v bakalárskych študijných programoch.
Študijné programy bankovníctvo, daňovníctvo a daňové poradenstvo, financie
Na študijné programy bankovníctvo, daňovníctvo a daňové poradenstvo a financie budú prijímaní
uchádzači takto:
a) uchádzač, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v študijných odbore financie,
bankovníctvo a investovanie na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, môže byť prijatý bez
prijímacích skúšok. Základným kritériom pri výbere uchádzačov je študijný priemer dosiahnutý na
1. stupni štúdia. Poradie uchádzačov na prijatie sa stanoví podľa dosiahnutého študijného priemeru
za celé tri roky štúdia (vážený študijný priemer);
b) uchádzač, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v niektorom zo študijných
odborov v rámci skupiny odborov 3.3 ekonómia a manažment, alebo v príbuznom študijnom
odbore, musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku na druhý stupeň štúdia (v uvedených študijných
programoch) formou testu.
• Obsah testu pre študijný program bankovníctvo je tvorený otázkami z problematiky
národohospodárskych náuk, bankovníctva, teórie a politiky podnikateľských financií a verejných
financií.
• Obsah testu pre študijný program daňovníctvo a daňové poradenstvo je tvorený otázkami z
problematiky národohospodárskych náuk, verejných financií a teórie a politiky podnikateľských
financií.
• Obsah testu pre študijný program financie je tvorený otázkami z problematiky
národohospodárskych náuk, teórie a politiky podnikateľských financií a verejných financií.
1

Ku dňu zverejnenia tohto materiálu sa študijný program právo a ekonómia nachádza v procese akreditácie. Prijímanie
študentov na tento študijný program je podmienené úspešným ukončením tohto procesu.
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Študijný program medzinárodné financie
Prijímacia skúška na študijný program medzinárodné financie na 2. stupeň štúdia na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pozostáva z písomného testu z odborných znalostí
potrebných na štúdium z oblasti medzinárodných financií a z písomného testu z anglického jazyka.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu medzinárodné financie na druhom stupni
štúdia na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave:
a) uchádzač zo SR, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v niektorom príbuznom
študijnom odbore skupiny 3.3 ekonómia a manažment, môže byť prijatý na štúdium druhého stupňa
štúdia v študijnom programe medzinárodné financie bez testu z odborných znalostí,
b) uchádzač zo zahraničia, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v študijnom odbore
3.3 ekonómia a manažment alebo v príbuznom odbore, môže byť prijatý na štúdium druhého stupňa
štúdia v študijnom programe medzinárodné financie bez testu z odborných znalostí,
c) uchádzač, ktorý absolvoval prvostupňové štúdium alebo jeho podstatnú časť v anglickom jazyku,
získal jazykový certifikát z anglického jazyka s požadovaným hodnotením, alebo je anglický jazyk
jeho materinským jazykom, môže byť prijatý na štúdium druhého stupňa štúdia v študijnom
programe medzinárodné financie bez testu z anglického jazyka.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích
skúšok, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných
podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Uchádzač, ktorý neukončil štúdium na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave (ukončil štúdium
na inej vysokej škole, resp. inej fakulte EU v Bratislave), predloží úradne overenú fotokópiu dodatku
k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške na Študijné oddelenie Národohospodárskej fakulty EU v
Bratislave.
Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom
ako štátnom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej
smernice č. 8/2014 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite
v Bratislave – akademický rok 2017/2018 je výška školného pre ak. rok 2017/2018 v študijnom
programe International Finance/medzinárodné financie (v anglickom jazyku) stanovená na 1 500 €.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Mgr. Alexandra Jurkovičová;' 02/6729 5358; e-mail: alexandra.jurkovicova@euba.sk
Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie
ekonomických pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky
o ekonomike v spoločenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu
kvantitatívnych metód v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky.
Zároveň sa predpokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického
a analytického myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.
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Profil absolventa Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študijné programy 1. stupňa štúdia
Financie, bankovníctvo a investovanie
Cieľom študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie je pripraviť teoreticky a prakticky
fundovaných odborníkov, schopných analyzovať a riešiť jednoduchšie rozhodovacie situácie v oblasti
financií, bankovníctva a investovania. Študijný program sprostredkováva študentom základné a
všeobecné poznatky z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych náuk. Absolventi
tohto študijného programu sú pripravení vykonávať prácu, prípadne zastávať nižšie riadiace funkcie vo
finančne zameraných útvaroch v štátnej správe, v samospráve a v podnikateľských subjektoch.
Špeciálne uplatnenie nachádzajú vo finančných inštitúciách, bankách a vo finančnom sprostredkovaní.
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
Absolvent študijného programu ekonomická teória a ekonomická žurnalistika nadobudne znalosti zo
všeobecného ekonomického základu, spojené s počítačovou a jazykovou gramotnosťou,
spoločenskými, morálnymi a právnymi aspektmi potrebnými v širokom spektre ekonomických
odborností, ako aj špecifické odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti vhodné pre oblasť masovej
komunikácie, bude schopný analyzovať a pochopiť ekonomické procesy prebiehajúce v makroa mikrosfére, posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného
hospodárstva v štátnej správe a samospráve, vo verejných a súkromných inštitúciách, v oblasti
medzinárodných ekonomických vzťahov a prezentovať tieto poznatky prostredníctvom
masovokomunikačných prostriedkov. Absolvent bude pripravený pokračovať v štúdiu študijného
programu druhého stupňa v ekonomických študijných programoch a po jeho absolvovaní aj na
nasledovné doktorandské štúdium resp. na bezprostredný vstup na trh práce, nájde uplatnenie vo
všetkých formách masovokomunikačných prostriedkov, ako ekonomický redaktor, hovorca, analytik,
ako aj vo všetkých druhoch podnikov, spoločností, organizácií a inštitúcií vo verejnom a v súkromnom
sektore.
Ľudské zdroje a sociálny manažment
Absolventi študijného programu ľudské zdroje a sociálny manažment získajú teoretické ako
i praktické spôsobilosti z národohospodárskych náuk v rámci povinných a voliteľných predmetov
zameraných na problematiku ekonómie, hospodárskej politiky, rozvoja ľudských zdrojov, trhu práce
a politiky zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia ale i financií, poisťovníctva, daňovníctva s dôrazom
na získanie potrebných vedomosti, zručnosti a postojov pre prácu v rôznych sociálnych organizáciách
a inštitúciách.. Nadobudnú vedomosti z aktívnej sociálnej politiky, ale i skúsenosti s vypracovaním
konkrétneho sociálneho projektu, aplikovateľného v praxi, ale predovšetkým získajú manažérske
spôsobilosti potrebné na domácom a európskom trhu práce. Dokážu uplatňovať nové metódy práce s
ľuďmi a formovať profesijné kompetencie ľudí na individuálnej, organizačnej, národnej ako
i nadnárodnej úrovni, budú vedieť využívať konkrétne nástroje hospodárskej a sociálnej politiky, ako i
budú schopní vnímať prepojenosť hospodárskej a sociálnej politiky pri riešení problémov sociálnoekonomického charakteru. Absolventi získajú ucelený komplex profesijných kompetencií (vedomostí,
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zručností a postojov) potrebných pre prácu na rôznych pracovných pozíciách, ako napr.
v medzinárodných inštitúciách zameraných na sociálno-ekonomickú oblasť, a to vedeckovýskumného
alebo politického charakteru, v štátnej správe (na všetkých úrovniach), v odboroch (na všetkých
úrovniach), vo vedeckovýskumných inštitúciách zameraných na sociálno-ekonomickú problematiku,
vo vzdelávacích inštitúciách štátneho, súkromného a cirkevného charakteru, v organizáciách a
inštitúciách neziskového charakteru.
Národné hospodárstvo
Absolventi študijného programu národné hospodárstvo získavajú vysokoškolské vzdelanie, ktoré
rozvíja ekonomické myslenie a poskytuje teoretické i praktické poznatky o ekonomických teóriách,
hospodárskej politike, účtovníctve, štatistike a informatike, sú pripravení pre zapojenie do praxe, ako aj
pre pokračovanie v ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore. Absolventi sú schopní analyzovať základne
ekonomické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva, sú spôsobilí posúdiť reálnosť
využitia jednotlivých nástrojov hospodárskej, sociálnej a finančnej politiky. Majú primerané poznatky
z oblasti hospodárskej politiky, preto dokážu participovať na príprave a spracovaní odborných
materiálov pre rozhodovacie procesy orgánov rôznych stupňov riadenia. Absolventi môžu nájsť
uplatnenie na miestach referentov v ústredných a ostatných orgánoch štátnej správy, samosprávy ako aj
v podnikateľskej sfére, kde dokážu prijímať potrebné rozhodnutia a realizovať ich pri riešení
problémov hospodárskej praxe.
Poisťovníctvo
Absolvent študijného programu poisťovníctvo dokáže analyzovať jednoduché ekonomické situácie
v poisťovni a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského
štúdia študijného programu Poisťovníctvo získa teoretické vedomosti zo všeobecnej ekonomickej
teórie, hospodárskej politiky, sociálnej politiky, bankovníctva, poisťovníctva, daňovníctva, z
fungovania finančných trhov, všeobecnej, finančnej či poistnej matematiky, účtovníctva a štatistiky,
podnikového hospodárstva, financií a manažmentu, marketingu, obchodu a práva. Taktiež nadobudne
vedomosti z rizika v poisťovníctve, marketingu v poisťovniach, dejín poisťovníctva či zo životného
poistenia. Na základe teoretických vedomostí získa praktické schopnosti a zručnosti pre analyzovanie
jednoduchých súvislosti ekonomických procesov v poisťovni, ďalej je schopný prijímať jednoduché
manažérske rozhodnutia a na základe toho môže vykonávať nižšie a stredné ekonomické riadiace
funkcie v poisťovni.
Verejná správa a regionálny rozvoj
Absolvent študijného programu verejná správa a regionálny rozvoj je schopný analyzovať
a interpretovať problémy súvisiace s výkonom funkcií verejnej správy najmä v oblasti podpory
regionálneho rozvoja na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Vie využiť poznatky z oblasti
ekonomickej teórie a tvorby politík, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora a
regionálneho rozvoja. Môže pôsobiť ako odborný referent (pracovník) v miestnej (obecné úrady)
a regionálnej samospráve (samosprávne kraje), takisto na príbuzných odboroch úradov štátnej správy
na národnej úrovni (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra
SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad vlády SR a pod.)
a špecializovaných agentúrach. Takisto je absolvent schopný uplatniť sa ako odborný pracovník na
projektoch financovaných najmä zo štrukturálnych fondov EÚ zameraných na regionálny rozvoj
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v podnikateľskej a neziskovej sfére. Absolvent má vyššiu počítačovú gramotnosť, pre svoju prácu
aktívne využíva informačné a komunikačné technológie. Je pripravený pre tímovú prácu, samostatne
prezentuje a diskutuje vlastné názory.
Ekonómia a právo
Spoločný študijný program ekonómia a právo predstavuje novinku v oblasti vzdelávacích služieb
v SR. Nadobudnú poznatky nielen zo všeobecného ekonomického základu, ale získajú aj dostatočne
hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii
hospodárskeho života. Absolventi s ekonomicko-právnou prípravou sú po skončení štúdia schopní
úspešne pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a riadiacich štruktúrach všetkých
úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych orgánoch
štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach. Absolvent si osvojí schopnosť
analyzovať a pochopiť ekonomické a právne procesy prebiehajúce v makro- a mikrosfére, posudzovať
teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva v štátnej správe
a samospráve, vo verejných a súkromných inštitúciách, v oblasti medzinárodných vzťahov; dokáže
porozumieť obsahovým a procedurálnym problémom právnej praxe, ovláda základy pre poskytovanie
právneho poradenstva v oblasti správneho práva a čiastočne občianskeho a obchodného práva;
efektívne spracúva a využíva informácie z vedeckej a odbornej literatúry, ovláda prácu s judikátmi, je
vedený k osvojeniu si najnovších poznatkov a trendov aktuálneho vývoja v oblasti ekonómie a práva.
Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesiu v rôznych pozíciách štátnej správy, samosprávy, vo
finančných inštitúciách ako aj samostatných podnikateľských subjektoch.

Študijné programy 2. stupňa štúdia
Bankovníctvo
Absolvent študijného programu bankovníctvo je odborníkom, ktorý má znalosti z oblasti bankovníctva,
finančných trhov, menovej politiky a medzinárodných financií. Je schopný samostatne riešiť
interdisciplinárne otázky, systemizovať, analyzovať a kvalifikovane rozhodovať o metodických,
teoretických, praktických a koncepčných otázkach v rámci inštitúcií a procesov v bankovníctve a na
finančnom trhu na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania, a to aj v medzinárodnom rozsahu.
Absolventi môžu pôsobiť v medzinárodných inštitúciách, v bankách, na burzách, v oblasti kapitálového
trhu, centrálneho bankovníctva, ako aj v podnikateľských subjektoch s medzinárodnými finančnými
aktivitami.
Daňovníctvo a daňové poradenstvo
Absolvent študijného programu daňovníctvo a daňové poradenstvo nadobudne počas štúdia potrebné
poznatky z financií, bankovníctva a najmä špeciálne znalosti z daňovníctva a daňového poradenstva
(priame dane, dane zo spotreby, daňové teória a politika, daňové sústavy štátov EÚ, medzinárodné
zdaňovanie, daňové analýzy, správa daní, daňové poradenstvo). Absolvent je schopný po skončení
štúdia pracovať ako daňový analytik a poradca, riešiť otázky správy daní a činnosti správcov dani ako
aj analyzovať vývoj daňovej politiky z hľadiska zosúlaďovania daňových procesov v Európe a vo
svete. Absolventi môžu pôsobiť aj ako špecialisti na daňovú problematiku na daňových úradoch
a riaditeľstvách, v spoločnostiach zameraných na daňové poradenstvo a audítorstvo ako aj v
súkromnom finančnom podnikaní.
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Financie
Cieľom študijného programu financie je pripraviť teoreticky a prakticky fundovaných odborníkov,
schopných analyzovať, predvídať vznik a riešiť zložité rozhodovacie situácie v oblasti financií, a to tak
vo verejných financiách, ako aj vo financiách podnikateľských subjektov. Štúdiom programu študenti
získajú poznatky z oblasti finančných rizík, z oblasti teórie kapitálovej štruktúry, z oblasti finančných
analýz a prognóz, z medzinárodných financií a operácií komerčných bánk. Študijný program profilujú
najmä špecializované poznatky, ktoré sú študentom odovzdávané v oblasti finančnej politiky, kontroly
a finančného účtovníctva, daňovej politiky, financovania samospráv a riadenia verejných financií.
Absolventi sú pripravení vykonávať prácu, zastávať stredné a vrcholové riadiace funkcie vo finančne
zameraných útvaroch štátnej správy, samosprávy a vo firmách. Uplatnenie nachádzajú aj vo finančných
inštitúciách, bankách a vo finančnom sprostredkovaní.
Medzinárodné financie
Absolvent absolvovaním študijného programu medzinárodné financie získa schopnosť kriticky
diskutovať k rôznym problémom teórií v medzinárodných financiách používaných v rôznych
súvislostiach pri presadzovaní efektívnych rozhodnutí v oblasti medzinárodných financií. Je schopný
samostatne riešiť interdisciplinárne otázky, systemizovať, analyzovať a kvalifikovane rozhodovať o
praktických a koncepčných otázkach v rámci inštitúcií a procesov aj v medzinárodnom rozsahu.
Študijný program je prakticky orientovaný, zlepšuje schopnosti a skúsenosti, ktoré sú relevantné a
najviac oceňované zamestnávateľmi. Možnosť absolvovať 4. semester štúdia na renomovanej
univerzite vo Veľkej Británii, resp. v Spojených štátoch amerických zvyšuje medzinárodnú dimenziu
štúdia, ktorú absolvent zužitkuje v súčasnom globálne prepojenom interkultúrnom pracovnom
prostredí.
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
Absolvent študijného programu ekonomická teória a ekonomická žurnalistika nadobudne teoretické a
metodologické znalosti z kľúčových oblastí makroekonómie a mikroekonómie, o súčasných trendoch
vo vývoji národných a svetovej ekonomiky v podmienkach znalostnej ekonomiky a procesov
globalizácie, o nových smeroch ekonomického myslenia, ako aj teoretické vedomosti a praktické
skúsenosti a zručnosti z oblasti informačných médií, prostredníctvom inžinierskeho štúdia, širokej
ponuky teoretických, odborných a špecifických predmetov, ako aj samostatného riešenia praktických
úloh, prípadových štúdií a projektov. Absolvent nájde uplatnenie po absolvovaní tohto študijného
programu alternatívne buď v oblasti ekonomického výskumu, ako vysokoškolský pedagóg, v štátnej
správe, v centrálnych inštitúciách, nadnárodných a medzinárodných organizáciách, vyžadujúcich
hlbokú teoretickú orientáciu a analytické schopnosti, alebo ako špičkový odborník v oblasti masovej
komunikácie, ale aj vo verejnom a súkromnom sektore na Slovensku aj v zahraničí.
Hospodárska politika
Absolvent študijného programu hospodárska politika získava hlbšie poznatky a vedomosti s dôrazom
na súčasné trendy vývoja svetovej ekonomiky – globalizácie a integrácie a aktuálne problémy
hospodárskej politiky EÚ. Počas štúdia študenti nadobudnú komplexné vedomosti z moderných
ekonomických teórii, ekonometrie, ako aj metód ekonomickej analýzy a prognózy, sú pripravení
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analyzovať a špecifikovať problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva ako aj v organoch
štátnej správy, samosprávy a podnikateľskej sféry. Absolventi tohto programu sa uplatnia ako
národohospodárski analytici na rôznych stupňoch štátnej správy tak v nefinančnej podnikateľskej sfére
ako aj vo finančnej sfére, ďalej v národných a nadnárodných spoločnostiach, vo výskume, na vysokých
školách, v redakciách a rôznych iných masmediálnych inštitúciách.
Sociálny rozvoj a sociálna politika
Absolventi študijného programu sociálneho rozvoja a práce nadobudnú počas štúdia hlboké teoretické
vedomosti a predovšetkým praktické zručnosti. Absolventi majú schopnosť identifikovať a analyzovať
sociálno-ekonomické javy v spoločnosti, určiť ich príčiny a následky a vedieť sa orientovať a riešiť
praktické problémy zakladajúce sa na spôsobilostiach z oblasti manažmentu znalosti, globálnych
sociálnych nerovností, európskych sociálnych systémov, sociálnej ekonomiky, zdravotnej politiky,
bytovej politiky, sociálnej práce, kvality života, metodiky tvorby projektov, pracovného práva. Študijný
program pripravuje odborníkov pre sociálno-ekonomickú oblasť so schopnosťami uplatniť sa na
domácom i európskom trhu práce v inštitúciách verejného i súkromného sektora, v sociálnych
a zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ako i v
medzinárodných inštitúciách a pre problematiku štrukturálnych fondov. Absolventi sú schopní
sledovať a osvojovať si nové poznatky zo sociálnej a hospodárskej politiky.
Poisťovníctvo
Absolvent študijného programu poisťovníctvo je pripravený komplexne zvládnuť koncepčné činnosti
v poisťovni a rozhodovať o aktivitách v oblasti poisťovníctva. Je odborne zdatný v otázkach
rozhodovania o ekonomických činnostiach poisťovní, vykonávania dohľadu nad poisťovacími
inštitúciami, je schopný vykonávať výskumnú činnosť vo všetkých inštitúciách finančného trhu.
Absolvent ovláda do hĺbky problematiku teórie a praxe poisťovníctva, životného a neživotného
poistenia, ekonomických činností vykonávaných v poisťovniach, čím získava schopnosť riešiť
konkrétne problémy, samostatne rozhodovať a riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti. Získané
vedomosti dokáže absolvent v praxi tvorivo aplikovať v poisťovni a na finančnom trhu, pri analytickej
a koncepčnej práci, vo výkone manažérskych funkcií, vie navrhovať a zavádzať nové poistné metódy a
techniky.
Verejná správa a regionálny rozvoj
Absolvent študijného programu verejná správa a regionálny rozvoj je schopný
systemizovať, analyzovať a riešiť problémy súvisiace s výkonom funkcií verejnej správy najmä
v oblasti podpory regionálneho rozvoja na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Pre svoje
rozhodnutia aktívne využíva poznatky z oblasti ekonomickej teórie a tvorby politík, teórie riadenia
a organizácie verejnej správy a verejného sektora a regionálneho rozvoja. Je schopný viesť rozvojové
projekty vo fázach analýzy, finančnom programovaní a rozpočtovaní, implementácie a hodnotenia
dopadu. Absolvent aktívne pracuje s informačnými a komunikačnými technológiami, ovláda pokročilé
počítačové zručnosti a prácu so softvérom na analýzu, interpretáciu a prezentáciu dát. Je pripravený pre
vedenie projektov v tíme, samostatne prezentuje a diskutuje vlastné názory, môže pôsobiť ako vedúci
pracovník v miestnej (obecné úrady) a regionálnej samospráve (samosprávne kraje).
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