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O studijním programu
 
Filmy mnohdy vykreslují pozice finančních ředitelů jako jednoduchou práci, při které stačí nahodit drahý oblek či kostýmek a ve velké
kanceláří podepisovat připravené smlouvy. V reálném životě tohle zdaleka nestačí, neboť s pravomocemi je spojena i odpovědnost.
Jako člen vedení firmy se musíte mimo jiné orientovat na finančních trzích, analyticky a kriticky přemýšlet, ovládat modely efektivního
finančního řízení a rozhodování nebo si poradit s krizovým managementem. Na to vše vás dokáže specializace Finance připravit.
 
Než si u nás převezmete inženýrský diplom, naučíte se rozumět datům ve spojitosti s reálnými problémy, optimalizovat daňovou
povinnost společnosti a ohodnotit mezinárodní investice. Poznáte principy etického chování v obchodním prostředí a získáte
vědomostní předpoklady pro práci svých snů, stejně jako skvělou startovní pozici na trhu práce. 
 
Jaké předměty vás čekají?
● Finanční rozhodování za rizika
● Finanční modely
● Finanční trhy
● Daňová teorie a politika
● Mezinárodní finance
 
Profese
 

Poradce korporátních financí
Bankovní ekonom a specialista bankovních strategií
Risk manažer a produktový manažer v pojišťovnictví a bankovnictví
Finanční analytik v bankách a pojišťovnách
Finanční, daňový a účetní poradce a specialista
Manažer a specialista řízení rizik
Specialista devizových a kapitálových obchodů
Finanční manažer (vyšší stupeň řízení) v podnicích a ve finančních institucích
Vedoucí finančních, účetních a ekonomických útvarů
Specialista analýz finančních trhů

 

Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Finance a účetnictví
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace Finance
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra financí
Zodpovědná osoba prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Oceňování a akvizice, Firemní finance, Finanční trhy, Finanční řízení a rozhodování,

Banky a pojišťovny
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Dovednosti
 

Znalost bankovnictví
Schopnost řízení bankovních institucí a podniků
Schopnost finančního rozhodování
Znalost finančních kalkulací a tvorby ceny
Znalost finanční analýzy
Znalost finančního účetnictví a daní
Znalost a orientace v pojišťovnictví

 
Uplatnění absolventa
 
Cílem specializace Finance je vychovat absolventa, který bude připraven pro vysoce kvalifikované pozice, zahrnující analytické práce a
manažerské funkce na úrovni středního a vrcholového stupně řízení podniků, bank, pojišťoven a ostatních bankovních a nebankovních
institucí.
 
Mezi typické pracovní pozice absolventů specializace Finance patří finanční manažer (vyšší stupeň řízení) v podnicích a ve finančních
institucích; vedoucí finančních, účetních a ekonomických útvarů; finanční, daňový a účetní poradce a specialista; poradce korporátních
financí; finanční analytik v bankách a pojišťovnách; bankovní ekonom a specialista bankovních strategií; specialista devizových a
kapitálových obchodů; specialista analýz finančních trhů; manažer a specialista řízení rizik; risk manažer a produktový manažer v
pojišťovnictví a bankovnictví.
 
Cíle studia
 
Cílem navazujícího magisterského studijního programu Finance a účetnictví je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou
schopni vykonávat specializované analytické práce a manažerské funkce týkající se finanční, účetní a daňové problematiky na úrovni
vrcholového a středního stupně řízení podniků a institucí. Studium je strukturováno do dvou specializací, a to Finance a Účetnictví a
daně. Na základě studia specializace Finance absolventi naleznou uplatnění zvláště ve finančních útvarech a při finančním řízení
nefinančních institucí (výrobní a obchodní podniky), finančních institucí (komerční a investiční banky, investiční společnosti,
pojišťovny) a národního hospodářství (státní a regionální správa).
 
Odborné znalosti absolventa
 
V rámci specializace Finance budou odborné znalosti absolventa zaměřeny na finanční trhy, komerční a investiční bankovnictví,
pojišťovnictví, finanční rozhodování za rizika, investiční rozhodování, finanční modelování, řízení komerčních bank, investičních
společností a pojišťoven, oceňování podniků, oceňování aktiv, oceňování finančních derivátů, řízení portfolií finančních aktiv, řízení
rizik a také na oblasti mezinárodních financí, mezinárodních finančních institucí, finančních soustav, fiskálních a daňových soustav.
 
Odborné dovednosti absolventa
 
Ve specializaci Finance se odborné dovednosti týkají provádění finančních analýz a rozborů, sestavení a analýzy finančních plánů,
oceňování podniků a projektů v podmínkách rizika, aplikace finančních modelů a modelů vícekriteriálního rozhodování, řízení a
modelování portfolia aktiv, predikce finančních veličin, kvantifikace a řízení tržních rizik, řízení investiční strategie finančních a
nefinančních institucí, provádění daňových analýz, komparace daňových soustav a systémů zdanění a jiné.
 
Obecné způsobilosti absolventa
 
Studijní program je koncipován tak, aby jeho absolventi byli schopni samostatně a odpovědně rozhodovat v nových i měnících se
souvislostech s přihlédnutím k širším okolnostem a byli schopni nést důsledky těchto rozhodnutí.
Nabídka předmětů je přitom sestavena tak, aby studenti v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázali schopnost
používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v anglickém jazyce.
 
Studijní plány
 



- forma prezenční (cs)

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=24541&locale=cs

