Profil absolventa študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie, II. stupeň
Absolvent druhého stupňa študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie na EkF TUKE
má komplexné znalosti problematiky financií, bankovníctva, investovania a poisťovníctva, ovláda
metódy kvantifikácie, modelovej simulácie a verifikácie umožňujúce tvorivo posudzovať základné
hospodárske a finančné súvislosti ekonomiky krajín, sektorov a podnikov, konať a rozhodovať na
základe poznania širokých socio-ekonomických súvislostí. Tým majú absolventi široké uplatnenie v
podnikovom sektore, verejnom i súkromnom, v daňových inštitúciách, príp. ako daňoví poradcovia,
v ekonomických a výskumných sekciách centrálnych bánk a obchodných bánk, v inštitúciách
finančného trhu, v medzinárodných finančných inštitúciách a v orgánoch štátnej správy na všetkých
úrovniach.
Vo všeobecnosti absolvent študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie, II. stupeň:
dokáže riešiť problémy pri teoretickom výskume, formulovať závery analýz a prezentovať
využiteľnosť týchto výsledkov v praxi,
tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení problémov v komerčnej praxi,
rozumie vplyvu a potenciálu inovatívnych služieb a e-zručností digitálnej spoločnosti,
má osvojené komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, predovšetkým
finančných,
ovláda metódy menovej, finančnej a podnikovej analýzy,
ovláda metódy analýzy ekonomických dát a prognózovania s využitím moderných metód
simulácie, predikcie prostredníctvom štatistických a dataminingových aplikácií nad
rozsiahlymi databázami.
Absolvent študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie, II. stupeň získava schopnosť:
pracovať v oblasti finančných a kapitálových trhov s praktickými zručnosťami analýzy
finančných trhov, predikcie a modelovania vývoja s identifikáciou, optimalizáciou a validáciou
metód obchodovania na týchto trhoch,
pracovať ako audítor v známych audítorských a konzultačných spoločnostiach,
pracovať ako analytik podnikových procesov, projektov reinžinieringu a zavádzania inovácií,
pracovať ako podnikový analytik a konzultant s napojením na oblasti IKT, Business a Market
Intelligence,
pracovať ako analytik a poradca vrcholového manažmentu s využitím širokého
národohospodárskeho rozhľadu,
preukázať vedomosti súvisiace medzinárodnými finančnými a socioekonomickými aspektmi
konkrétnych finančných a menových politík a integračných procesov v Európe a vo svete,
analyzovať a porozumieť finančným tokom podniku a súvisiacimi internými procesmi
s interakciou na širšie prostredie globálneho trhu ako aj iniciatíve jednotného európskeho
trhu,
Pre zlepšenie profilácie absolventov, zvýšenie zručností pre ich lepšie umiestnenie na trhu práce
fakulta plánuje podporiť študentské profilácie zamerané na praktické a hlbšie teoretické oblasti
naviazané na sadu voliteľných predmetov rozširujúcich a prehlbujúcich dané zameranie. Voliteľné
predmety budú ponúkané v spolupráci s expertmi a organizáciami z hospodárskej praxe, ako aj

asociáciami typu obchodnej komory, podnikateľskými asociáciami, medzinárodnými organizáciami
a pod. Táto spolupráca bude zameraná na certifikáciu študentov uznávanej praxou v rôznych
oblastiach.
Na základe prieskumu uplatnenia absolventov a požiadaviek spolupracujúcich zamestnávateľov boli
definované okrem hlavného profilu (financie, bankovníctvo a investovanie) s ľubovoľným výberom
povinne voliteľných predmetov aj nasledujúce tri doplnkové praktické zamerania vo forme ponuky
povinne voliteľných predmetov. (Povinné predmety sú spoločné pre všetkých študentov).
I. Podniková ekonomika: absolvent by mal byť schopný riešiť bežné problémy podnikovej praxe.
Predpokladá sa, že si rozšíri vedomosti v účtovníctve, podnikových procesoch, daňovníctve,
financiách, makroekonomických súvislostiach a so silnými praktickými zručnosťami v oblasti
informačných technológií. Súbor tvoria povinne voliteľné predmety manažérske účtovníctvo,
medzinárodné účtovné štandardy, strategický manažment a plánovanie, podnikanie v SR.
II. Socio-ekonomický výskum: absolvent je expertom v oblasti náročných ekonomicko – štatistických
analýz, pripravuje sa na doktorandské štúdium alebo špecializované analytické pozície vo finančných
inštitúciách. Zdôvodnenie špecializácie: jedinečnosť je daná možnými interdisciplinárnymi pohľadmi.
Súbor tvoria
povinne voliteľné predmety základy implementácie ekonomických modelov,
matematická ekonómia, viacrozmerné štatistické a ekonometrické metódy a metódy priestorovej
analýzy.
III. Riadenie procesov podniku s možnosťami certifikácie. Expert v oblasti finančných tokov,
manažmentu projektov a spracovania vnútrofiremných údajov ekonomického charakteru.
Predpokladá sa, že absolvent bude disponovať poznatkami o procesoch v oblasti rozpočtovania,
financovania, riadenia výdavkov, správy majetku, miezd, rozvoja ľudských zdrojov, a pod. Predmety
pre toto zameranie napomáhajú absolventom v priebehu štúdia získať certifikát uznávaný
nadnárodnými podnikmi. V súčasnosti na základe dohody so SAP akadémiou v Košiciach sa budú
poskytovať 4 voliteľné predmety s možnosťou následnej certifikácie SAP špecialistu: SAP užívateľ 1
a 2, SAP konzultant 1 a 2.

