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Informace o studijním oboru:
Studijní obor Ekonomika a finance je koncipován tak, aby absolventi získali ucelený přehled o ekonomických a finančních aspektech podnikání,
s ohledem nejen na český trh, ale také s ohledem na mezinárodní prostředí, v němž dnes většina firem působí.
Tento obor proto zahrnuje disciplíny jako Mezinárodní finance, Bankovnictví či Obchodování na finančních trzích. Dalšími manažersko-ekonomickými
disciplínami jsou Strategický management, Finanční řízení podniku a Oceňování podniku, studenti v rámci předmětu Daně v podnikání získají přehled také
o daňovém systému ČR a naučí se zpracovávat jednotlivé typy daní.
Jelikož je tento obor určen pro manažery, nechybí ani Management osobního rozvoje, který je zaměřen na osobnost samotného manažera a jeho vlastní
rozvoj. Předmět Aktuální otázky světové ekonomiky navíc přináší rozhled nad světovým ekonomickým děním a uspořádáním v dnešní rychle se měnící
době.
Tento obor je ideálním studijním oborem pro pracovníky ve finančních či ekonomických útvarech (účetnictví, controlling, finanční a ekonomičtí ředitelé…)
firem všech velikostí. Absolventi mohou nabyté znalosti uplatnit nejen na manažerských postech v rámci těchto oddělení, ale také jako vedoucí pracovníci
působící ve vrcholovém managementu společností či jako samostatní podnikatelé. Studium je vhodné také pro pracovníky státních institucí, jako jsou
finanční úřady atd.
V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:
Mgr. Eva Mečířová, vedoucí studijního oddělení, Email: studijni@cemi.cz, Tel.: +420 724 243 959

