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Finance
 
Vygenerováno: 24. 5. 2023
 

 
O studijním programu
 
Doktorské studium ve studijním programu Finance navazuje na absolvování navazujících magisterských studijních programů na
fakultě, zejména Finance a Finance a Účetnictví. Obecně lze však nastoupit do studia z jakéhokoliv studijního programu.
Studium na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava je koncipováno jako 4leté. Studium se uskutečňuje dle osobních studijních plánů
doktoranda, ve kterém se studentovi stanoví, které předměty jsou pro něj povinné a jaké jsou podrobnosti a časové rozvržení jeho
dalšího studia i odborné vědecké činnosti, studium na jiných pracovištích, včetně zahraničních, zaměření disertační práce a
pedagogické aktivity. 
 
Profese
 

Bankovní ekonom a specialista bankovních strategií
Výzkumný pracovník
Finanční analytik
Akademický pracovník
Riskmanager
Finanční manažer (vyšší stupeň řízení) v podnicích a ve finančních institucích
Risk manažer a produktový manažer v pojišťovnictví a bankovnictví

 
Dovednosti
 

Znalosti v oblasti monetární politiky, finančních trhů a podnikových financí
Znalosti ekonomiky a finančního řízení podniku
Analytické dovednosti
Schopnost řízení bankovních institucí a podniků
Znalost a analýza tržního prostředí

 
Uplatnění absolventa
 
Absolventi doktorského studijního programu Finance budou schopni aplikovat vědeckou metodologii a pokročilé techniky ve
finančních procesech a všech sférách spojených s finančním řízením. Hlavní uplatnění absolventů jako vědeckých pracovníků je ve
vědecko-výzkumných institucích a na vysokých školách. Dále pak v národním hospodářství, na vedoucích místech ve sféře řízení
výrobních a obchodních organizací, komerčním a investičním bankovnictví, pojišťovnictví a dalších institucích finančního trhu.

Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0412D050003
Název programu Finance
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra financí
Garant prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Finanční rozhodování, Mezinárodní finance, Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance

podniku, Finanční trhy

https://www.ekf.vsb.cz/154/cs
https://profily.vsb.cz/TIC02
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Jako typizované pozice lze uvést:
- akademický pracovník,
- finanční analytik,
- riskmanager,
- výzkumný pracovník.
 
Cíle studia
 
Cílem studia doktorského studijního programu Finance je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat
samostatnou vědeckou práci, jejíž výsledky budou využitelné při komplexním řešení problémů finančního rozhodování a řízení v
oblasti podniků, bankovnictví, kapitálových trhů, pojišťovnictví, mezinárodních financí a rozpočtové sféry.
 
Odborné znalosti absolventa
 
Odborné znalosti, které si studenti studijního programu v jeho průběhu osvojí, zahrnují finanční rozhodování obecně, finance podniku,
problematiku finančních trhů, včetně bankovnictví a pojišťovnictví a mezinárodní finance.
 
Odborné dovednosti absolventa
 
Odborné dovednosti a způsobilosti umožní absolventům aplikovat vědeckou metodologii a pokročilé techniky ve finančních procesech
a všech sférách spojených s finančním řízením a rozhodováním v oblasti podniků, bankovnictví, kapitálových trhů, pojišťovnictví,
mezinárodních financí a rozpočtové sféry.
 
Tyto dovednosti zahrnují např. provádění finančních analýz, řešení úloh finančního rozhodování, hodnocení investičních projektů,
orientace v manažerském účetnictví, porozumění principům zdaňování a daním, orientace v oblasti bankovního a pojistného trhu,
porozumění řízení komerčních bank, investičních společností a fondů a pojišťoven, oceňování majetku, cenných papírů a firem,
vytváření finančních modelů, řízení portfolií finančních aktiv, orientace v oblasti mezinárodních financí, mezinárodních finančních
institucí a mezinárodních soustav, vše na nejvyšší možné odborné úrovni.
 
Obecné způsobilosti absolventa
 
Absolventi doktorského studijního programu Finance budou schopni aplikovat vědeckou metodologii a pokročilé techniky ve
finančních procesech a všech sférách spojených s finančním řízením. Přitom budou schopni vyhodnocovat nové poznatky a ideje s
přihlédnutím k dlouhodobým důsledkům jejich využívání.
 
S ohledem na charakter studijního programu a jeho vazbu na mezinárodní prostředí (studijní literatura, přednášky, stáže, vstoupení na
konferencích, publikace) budou absolventi schopni své odborné znalosti schopni plynule prezentovat v angličtině a dále získávat nové
odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti pro rozšíření vlastní tvůrčí činností. 
 
Studijní plány
 

forma prezenční (cs)

forma kombinovaná (cs)

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=25426&sortBy=block&locale=cs
https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=25425&sortBy=block&locale=cs

