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V praktickém životě se dnes a denně setkáváme s poptávkou po spolehlivých a včasných
informacích, které nám pomohou argumentačně podpořit naše jednání. Účetnictví je
právem považováno za rozsáhlou a spolehlivou informační databázi, proces zpracování údajů do podoby kvalitních vypovídacích
výstupů však vyžaduje strukturované a dovedné znalosti a vědomosti. Na trhu práce žádaná profese účetního je formována studiem
předmětů, obsahujících logické vztahy, vazby
a souvislosti.
Bakalářský studijní obor Účetnictví a daně je
organizován v prezenční i kombinované formě studia. Připravuje odborníky, kteří budou
rozumět oblasti struktury, tvorby a řízení finančních vztahů v rámci firmy. Po úspěšném
absolutoriu získáte titul „bakalář“ a máte
možnost pokračovat ve studiu navazujícího
magisterského oboru.

Co získáte studiem oboru?
 znalosti z oblasti účetního a daňového
práva v podmínkách České republiky
i v návaznosti na země Evropské unie
 seznámíte se s firemní finanční politikou,
plánováním a prognózováním
 porozumíte struktuře, tvorbě a řízení
finančních vztahů v rámci firmy
 budete umět získávat, třídit a analyzovat
data a informace o hospodářské situaci
firmy
 budete schopni praktické aplikace základních metod mikroekonomické analýzy
 budete skvěle vybaveni pro studium dalších ekonomických oborů

Jaké předměty budete studovat?
 Finanční účetnictví
 Daňovou evidenci podnikatele
 Daně a daňovou politiku ČR
 Aplikaci daňového práva
 Zdanění spotřeby
 Nákladové účetnictví
 Finance podniku
 Podnikovou ekonomiku a další

Kde najdete uplatnění?

Volbou oboru
„Účetnictví
a daně“
neuděláte chybu.

 na pozicích nižšího a středního managementu v oblasti
finančního řízení ve výrobních, obchodních i neziskových organizacích, v sektoru služeb a institucích státní
správy a samosprávy
 v auditorských, konzultačních a poradenských společnostech
 jako samostatně činní podnikatelé

www.studujvkarvine.cz
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Specializaci Účetnictví a daně budete studovat v rámci oboru Podniková ekonomika
a management. Výuka je organizována v prezenční i kombinované formě studia. V navazujícím magisterském studiu této specializace plynule navážete na bakalářský obor
Účetnictví a daně. Po úspěšném absolvování
získáte titul „inženýr“ a můžete 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 daní a účetnictví
 v navazujícím magisterském studiu si
dále prohloubíte znalosti a dovednosti týkající se účetnictví obchodních společností, mezinárodního účetnictví a účetních
standardů, správy daní a daňového řízení
 budete vhodnými zaměstnanci pro jakýkoli podnik
 poradenskou, auditorskou společnost či
banku

 schopnost pracovat se základními účetními výkazy, ze kterých dokážete vyčíst
nezbytná fakta
 schopnost řešit problémy hospodářské
praxe, zdůvodnit svá rozhodnutí a účinně
je předat svému okolí
 seznámení se s rozdíly v oblasti českého
a mezinárodního finančního účetnictví
a výkaznictví, jakož i v oblasti daňových
politik jednotlivých zemí EU
 prohloubíte si znalosti odborné angličtiny
 nové kontakty s praxí i zahraničím
 budete vybaveni znalostmi i dovednostmi
nezbytnými pro řízení vlastního podniku

 Účetnictví obchodních společností
 Mezinárodní účetnictví
a účetní standardy
 Oceňování podniku
 Správu daní a daňové řízení

www.studujvkarvine.cz

Studovat
účetnictví a daně
v Karviné je ta
správná volba!

