SLEZSKÁ UNIVERZITA
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

PODNIKÁNÍ

Podniková ekonomika a management
Ekonomika a management

SPECIALIZACE

Bc.

Studijní obor (6208R086)
Studijní program (B6208)

Specializaci Podnikání můžete studovat
v rámci oboru Podniková ekonomika a management. Výuka je organizována v prezenční
i kombinované formě studia. Po úspěšném
absolvování získáte titul „bakalář“ a máte
možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Co získáte studiem této specializace?

Proč si vybrat studium specializace

Jaké předměty budete prostřednictvím
specializace studovat?

 budete se umět orientovat v podnikání
od A do Z
 vybrané předměty můžete studovat v angličtině
 budete moci využít praktickou stáž
v podniku s možností získat zkušenosti
a kvalifikovanou praxi ve zvoleném oboru
 můžete využít příležitost studia v zahraničí na partnerských univerzitách (v délce
zpravidla tří až dvanácti měsíců) se
zdokonalením se v cizím jazyce a získáním zkušeností a znalostí nejen v oblasti
podnikání
 budete vhodnými zaměstnanci pro jakýkoli podnik nebo neziskovou organizaci

 vzdělání v oblasti podnikání ukončené
dosažením titulu Bc.
 znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k určení směru, kde a jak začít podnikat
 schopnost pracovat se základními účetními výkazy
 schopnost řešit problémy hospodářské
praxe
 znalosti odborné angličtiny
 nové kontakty s praxí i zahraničím
 znalosti i dovednosti nezbytné pro řízení
vlastního podniku

 Podnikání na Internetu
 Zakládání podniku
 Řízení a ekonomiku nevýrobní sféry
 Malé a střední podnikání

www.studujvkarvine.cz

Plánujete si založit
vlastní firmu?
Chcete vědět, jak
firmy fungují?

SLEZSKÁ UNIVERZITA
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

PODNIKÁNÍ

Podniková ekonomika a management
Ekonomika a management

SPECIALIZACE

Ing.

Studijní obor (6208T018)
Studijní program (N6208)

Ve studiu specializace Podnikání můžete pokračovat také v navazujícím magisterském
studiu. I zde budete tuto specializaci studovat
v rámci oboru Podniková ekonomika a management. Výuka je organizována v prezenční
i kombinované formě studia. Po úspěšném
absolvování získáte titul „inženýr“ a máte
možnost pokračovat ve studiu doktorských
studijních oborů s ekonomickým zaměřením.

Co získáte studiem této specializace?

Proč si vybrat studium specializace

Jaké předměty budete prostřednictvím
specializace studovat?

 porozumíte složitému světu podnikání
 můžete studovat v zahraničí, na některé
z partnerských univerzit
 vybrané předměty můžete studovat v angličtině
 navážete kontakty s praxí a zahraničím
 prohloubíte si své znalosti z managementu, marketingu, podnikové ekonomiky
a dalších ekonomických disciplín
 stanete se vhodnými zaměstnanci pro jakýkoli podnik nebo neziskovou organizaci

 vzdělání v oblasti podnikání ukončené
dosažením titulu Ing.
 znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k založení a řízení podniku, ale také
k orientaci ve složitém světě financí
 prohloubení znalostí odborné angličtiny
 znalosti a odborné konzultace k realizaci
svého podnikatelského nápadu
 znalosti specializovaného softwaru potřebného nejen pro řízení projektů

 Podnikatelské prostředí
 Podnikový Controlling
 Společenskou odpovědnost organizací
 Krizový management

www.studujvkarvine.cz

Prohloubíte
si vědomosti
z managementu,
marketingu,
podnikové
ekonomiky, ...

