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PROFIL ABSOLVENTA 
 
Študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia Financie (študijný odbor 8. Ekonómia a 
manažment) nadväzuje na znalosti, vedomosti a zručnosti získané v inžinierskom stupni 
formou rozšírenia teoretickej bázy aj prehlbovaním praktických zručností nadobudnuté 
v rámci študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie. 
Absolvent 3. stupňa štúdia programu Financie  má byť ekonómom s hlbokými vedomosťami v 
oblasti verejných financií, podnikových financií, bankovníctva, finančných trhov a 
medzinárodných financií.  Má ovládať vedecké metódy výskumu vo vednom odbore Financie 
s orientáciou na vývoj daňovníctva, verejných financií a podnikateľských financií, analýz a 
prognóz vo financiách ako aj rizík a neistôt vo financiách, centrálneho a komerčného 
bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií. Má  predpoklady formulovať, 
posudzovať, riešiť a verifikovať zložité teoretické a praktické problémy financií na rôznych 
úrovniach národného hospodárstva. Je  schopný tvorivým spôsobom aplikovať nové poznatky 
v pedagogickej i širšej hospodárskej a spoločenskej praxi. Vie sa podieľať na tvorbe koncepcií 
ekonomického rozvoja s dôrazom na oblasť financií, riešiť náročné výskumné úlohy a 
publikovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných časopisoch a vo vysokoškolských 
učebných textoch. 
Absolventi tohto študijného programu sa uplatňujú predovšetkým vo funkciách, ktoré 
vyžadujú hlbokú teoretickú orientáciu, praktickú aplikáciu a analytické schopnosti v 
centrálnych inštitúciách štátnej správy, v medzinárodných inštitúciách celosvetového i 
regionálneho charakteru, na vysokých školách a vo vedeckom výskume. 
 
V rámci študijného odboru 8. Ekonómia a manažment a jeho konkrétneho zamerania 
absolvent dokáže: 

 tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi, 

 analyzovať a porovnávať rozmanité koncepty, 

 definovať nový pohľad na riešený problém na základe využitia optimálnych metód 
a prostriedkov, 

 nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov v teoretickom výskume, 

 orientovať sa v nových prístupoch používaných pri riešení praktických problémov. 
 
Absolvent študijného programu Financie v 3. stupni si osvojí: 

 zásady a metódy  vedeckej práce, 

 schopnosť samostatnej a tvorivej vedeckovýskumnej činnosti, 

 väzby výskumu na doterajší vývoj v oblasti teórie  a potreby hospodárskej praxe,  

 vedecké formulovanie problémov  a metód ich riešenia, 

 právne a environmentálne aspekty  skúmaných otázok, 

 etické a spoločenské stránky vedeckej práce,  

 zásady správnej prezentácie výsledkov výskumu v písomnej forme (v súlade s 
požiadavkami na bibliografickú citáciu),  

schopnosť uplatniť získané vedomosti na rozvoj študijného programu a v hospodárskej praxi. 
 


