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Rádi byste rozuměli pojmům jako burza,
kapitál, akcie, úroky nebo investice? Chtěli
byste po vysoké škole pracovat ve světě financí v bankách, pojišťovnách nebo se podílet na řízení finančních toků v podniku nebo
veřejné a státní správě? Studiem oboru Bankovnictví získáte jak potřebné vědomosti, tak
i praktické dovednosti a schopnosti, aby se
vám přání splnilo.
Obor Bankovnictví nepatří mezi masivní
obory a jeho velkou výhodou je velmi blízký
vztah studentů a pedagogů Katedry financí
a účetnictví, která obor zabezpečuje. V průběhu studia můžete využít široké nabídky studijních pobytů v zahraničí, přednášky odborníků z praxe i zahraničních profesorů. Úzký
vztah mezi katedrou a studenty podporujeme
také různými soutěžemi nebo neformálními
diskusemi a setkáními u piva.
Bakalářský studijní obor Bankovnictví je
organizován v prezenční formě studia.
Po úspěšném absolutoriu získáte titul „bakalář“ a máte možnost pokračovat ve studiu
navazujícího magisterského oboru.

Co získáte studiem oboru?
 porozumíte složitému světu financí a bankovnictví
 zjistíte, jak peníze vydělat a jak je nejlépe
investovat
 budete schopni využívat specializovaný
software pro správná finanční rozhodnutí
 budete skvěle vybaveni pro studium dalších ekonomických oborů
 navážete kontakty s praxí a zahraničím

Jaké předměty budete studovat?
 Finance
 Bankovnictví
 Pojišťovnictví
 Finanční trhy
 Finanční a pojistnou matematiku
 Mezinárodní finance
 Účetnictví finančních institucí
 Statistické metody pro ekonomy
 Finanční účetnictví a další neméně zajímavé předměty

Kde najdete uplatnění?

Pohodové
studium
v pohodovém
městě

 na pozicích středního a vyššího managementu v bankách, pojišťovnách a dalších finančních institucích
 ve finančních, investičních či účetních divizích a odděleních domácích i zahraničních podniků
 v centrální bance, ekonomických ministerstvech nebo
řídících funkcích specializovaných odborů územně
samosprávných celků
 v auditorských, konzultačních a poradenských společnostech
 jako samostatně činní podnikatelé

www.studujvkarvine.cz
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Navazující magisterský studijní obor Bankovnictví je organizován v prezenční formě
studia. Po úspěšném absolutoriu získáte titul
„inženýr“ a máte možnost pokračovat ve studiu doktorských studijních oborů s ekonomickým zaměřením.

Jaké předměty budete studovat?
 Finanční plánování a rozpočtování
 Řízení finančních a bankovních rizik
 Peněžní teorii a měnovou politiku
 Bankovní modely a analýzy
 Mezinárodní finanční instituce
 Veřejné finance
 Investiční nástroje a strategie
 Mezinárodní finanční management
 Zdanění majetku a spotřeby
 Ekonometrické metody a další neméně
zajímavé předměty

Chcete porozumět
složitému světu
financí?
Zjistit, jak peníze
vydělávat a jak je
nejlépe investovat?

Co získáte studiem oboru?
 odborné znalosti a praktické dovednosti nejen z oblasti bankovního sektoru
a řízení finančních rizik, ale také měnové
politiky
 porozumíte fungování finančního systému doma i v zahraničí nebo obchodování
na mezinárodních finančních trzích
 budete schopni nalézt východiska a řešení
nových problémů v měnících se podmínkách dynamického vývoje ekonomiky
a bankovnictví
 budete schopni nejen komunikovat na vysoké odborné úrovni v anglickém jazyce,
ale také používat moderní softwarové
produkty ke zpracování kvantitativních
analýz a řešení různorodých problémů
finanční a ekonomické praxe
 rozšíříte si získané kontakty s praxí a zahraničím

Kde najdete uplatnění?
 v řídících a provozních funkcích s příslušnou zodpovědností plynoucí z učiněných
rozhodnutí v domácích i zahraničních
komerčních a investičních bankách,
pojišťovnách a jiných finančních společnostech
 v nadnárodních společnostech a centrálních institucích zodpovědných za hospodářskou politiku státu
 v auditorských, konzultačních a poradenských společnostech
 jako samostatně činní podnikatelé

www.studujvkarvine.cz

