Prečo študovať na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach?
Lebo je to dlhodobo najlepšia ekonomická fakulta na Slovensku podľa nezávislej agentúry
ARRA
(www.arra.sk). Ponúka dva atraktívne študijné programy: financie, bankovníctvo
a investovanie a ekonomika a manažment verejnej správy, akreditované vo všetkých troch
stupňoch, v dennej a externej forme štúdia. Má zavedený anglofónny a frankofónny program,
ponúka možnosť získať dvojitý diplom vo Francúzsku, Veľkej Británii alebo Ruskej federácii, možnosť
vycestovať počas štúdia v rámci Erasmus+ do viac ako 40 krajín. Absolventi majú vysoké šance nájsť si
adekvátne zamestnanie (viac ako 98%) a ich priemerný mesačný plat je viac ako 1000 €.
Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach je známa dôrazom na kvalitu
vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít a orientáciou na cudzie
jazyky. Ponúka možnosti špecializácie podľa záujmu študenta výberom zo širokej škály voliteľných
predmetov a navyše:
•
•
•
•
•
•
•

štúdium + anglický jazyk (predmety v anglickom jazyku),
štúdium + francúzsky jazyk (intenzívny kurz francúzštiny, predmety vo francúzskom jazyku),
štúdium + manažment kultúry (v spolupráci s Fakultou umení TUKE),
časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu LLP Erasmus – 42 univerzít v Európe a Turecku,
druhý diplom vo Veľkej Británii (Huddersfield University Business School),
druhý diplom vo Francúzsku (Univerzita Nice Sophia Antipolis),
druhý diplom v Ruskej federácii (Chabarovsk State Academy of Economics and Law).

Na základe požiadaviek zamestnávateľov a trhu práce, ponúkame nasledujúce možnosti
profilácie štúdia prostredníctvom výberu voliteľných predmetov:
• podniková ekonomika: dôraz na vedomosti v účtovníctve, podnikových procesoch, daňovníctve,
financiách, makroekonomických súvislostiach, riešenie problémov podnikovej praxe, so silnými
praktickými zručnosťami v oblasti IKT;
• socio-ekonomický výskum: dôraz na znalosti náročných ekonomicko – štatistických analýz,
prípravu na doktorandské štúdium alebo špecializované analytické pozície vo finančných
inštitúciách;
• riadenie procesov podniku s možnosťami certifikácie: dôraz na oblasť finančných tokov,
manažmentu projektov, spracovanie vnútrofiremných údajov ekonomického charakteru, poznatky
o procesoch v rozpočtovania, financovania, riadenia výdavkov, správy majetku, miezd a rozvoja
ľudských zdrojov.

