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Finance a účetnictví
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Studijní specializace
 

Finance
Účetnictví a daně

 
O studijním programu
 
O finance jde vždy prý až na prvním místě. I proto se jim spousta lidí snaží porozumět, ale zdaleka ne každému se to podaří. Poznat
finanční trhy, orientovat se ve firemních financích, umět počítat, řídit a optimalizovat finanční zdroje, majetek i investice. To jsou
dovednosti specialisty, zkušeného manažera, daňového poradce, auditora… Dovednosti absolventů našeho programu Finance a
účetnictví.
 
Naši absolventi dnes působí v prestižních firmách a institucích po celém světě, neboť skvěle rozumí číslům a fungování byznysu. Mají
přehled o možnostech financování, zvládají jednání s bankami, ale také s investory. Jsou to nepostradatelní členové týmů a
profesionálové, kteří nemusí hledat pracovní nabídky, oni si je vybírají. Přidáte se mezi ně?
 
Profese
 

Manažer podniku
Finanční, daňový a účetní poradce a specialista
Bankovní specialista
Riskmanager
IFRS specialista a specialista oddělení controllingu, konsolidace a reportingu
Finanční analytik
Manažer a specialista řízení rizik
Vedoucí finančních, účetních a ekonomických útvarů
Insolvenční správce
Finanční manažer (vyšší stupeň řízení) v podnicích a ve finančních institucích
Vedoucí ekonomických, účetních a finančních útvarů
Statutární auditor
Hlavní ekonom

 
Dovednosti

Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0488A050004
Název programu Finance a účetnictví
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra financí
Garant prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Bankovnictví a pojišťovnictví, Oceňování a akvizice, Daně, Účetnictví, Finanční řízení a

rozhodování

https://www.ekf.vsb.cz/154/cs
https://profily.vsb.cz/TIC02
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Znalosti v oblasti monetární politiky, finančních trhů a podnikových financí
Znalost a orientace v pojišťovnictví
Pokročilé znalosti daní a veřejných financí
Finanční a ekonomické analýzy investičních projektů
Znalosti ekonomiky a finančního řízení podniku
Znalost bankovnictví
Znalost auditingu
Finanční řízení podniku
Hodnocení pojistných produktů
Znalost účetnictví bank a pojišťoven
Znalost manažerského účetnictví
Znalost finanční analýzy
Znalost přímých daní a nepřímých daní a správy daní
Ekonomické analýzy hospodaření podniku
Znalost účetnictví, účetních výkazů a daní

 
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 i v účetních, daňových a auditorských společnostech,
 
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.
 
Odborné znalosti absolventa
 
V rámci jednotlivých specializací budou odborné znalosti absolventů zaměřeny na finanční trhy, včetně bankovnictví a pojišťovnictví,
podnikové finance, včetně účetnictví a controllingu, oceňování podniků a jiných aktiv, řízení portfolií a řízení rizik i oblast
mezinárodních financí, mezinárodních finančních institucí a fiskálních a daňových soustav.
 
Odborné dovednosti absolventa
 
Odborné dovednosti se v jednotlivých specializacích 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, komplexní znalosti účetnictví a daní, řízení nákladů, kalkulací, cen, controllingu,
mezinárodních standardů účetního výkaznictví, reportingu, auditingu, konsolidace, likvidací a insolvenčních řízení.
 
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=22505&locale=cs

