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Budúcnosť je rozhodnutie,
analyzuj dáta a aplikuj ekonómiu

Aplikovaná ekonómia ťa naučí, ako 

používať ekonómiu a meniť veci

k lepšiemu. Rob rozhodnutia založené na 

údajoch a ekonomických princípoch,

a nie na pocitoch. Na študijnom programe 

sa naučíš používať empirickú ekonómiu či 

analyzovať údaje pomocou dátovej vedy 

– a to všetko praktickou a zrozumiteľnou 

formou. Získaš schopnosť pokročilej práce 

s modernými softvérmi používanými vo 

firmách aj verejných inštitúciách. Nebudeš 

sa báť aplikovať štatistiku či ekonometriu 

v praxi. Naopak, získaš významnú 

konkurenčnú výhodu na trhu.

Čo je príčinou hospodárskych kríz a ako 

na ich vznik reagovať?

Čo nám prinesie zelená ekonomika 

a aké budú jej náklady?

Ako tvoriť argumentačne nepriestrelné 

politiky a rozhodnutia?

Je Slovensko pripravené na digitalizáciu 

a štvrtú priemyselnú revolúciu? 

Prečo je potrebné kontrolovať 

koncentrácie firiem ako Google, 

Facebook, WhatsApp či Instagram? 
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Chceš si v živote
vyberať z     možností?
Štúdium AE ti dá
všetko, čo potrebuješ.

Inžiniersky študijný programAplikovaná ekonómia (AE)

Čo sa naučíš

Riešiť ekonomické problémy pomocou 

pokročilých analytických techník

a štatistických metód.

Kľúčové poznatky z teoretickej 

ekonómie, špecializovaných 

ekonomických oblastí, dátovej vedy 

a aplikovanej ekonometrie.

Využívať verejne dostupné dáta pre 

ekonomické analýzy.

Pracovať v tíme, efektívne komunikovať 

a profesionálne prezentovať výsledky 

ekonomických analýz. 

Ekonomický analytik{}

Ekonomický prognostik{}

Dátový analytik{}

Ekonomický expert v konzultačných 

spoločnostiach

{}

Špecialista v oblasti hodnotenia 

rozhodnutí založených na údajoch 

{}

Expert na ekonomickú analýzu 

verejných politík

{}

Zástupca SR v medzinárodných 

organizáciách

{}

Uplatnenie

Prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť 

nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí 

z praxe. Na prednáškach stretnete napr. 

odborníkov z Národnej banky Slovenska, 

Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev 

alebo renomovaných firiem.

Schopnosť rozhodovať sa na základe 

vedomostí, nie intuície – zistíš, prečo 

intuitívne rozhodovanie nie je vhodné 

pre riešenie zložitých problémov 

a naučíš sa používať moderné 

počítačové programy na rozhodnutia 

založené na údajoch a ekonomických 

princípoch.

Aplikáciu najnovších poznatkov 

z behaviorálnej ekonómie, 

rozhodovania sa firiem a verejnej 

voľby pri riadení firiem, politicko-

ekonomických rozhodnutiach či rozvoji 

miest a regiónov.


