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Aplikovaná
ekonómia

Bc.

Aplikuj ekonómiu: vystúp z davu 
a zlepši Slovensko

Aplikovaná ekonómia ťa naučí využiť 

ekonómiu na pochopenie a riešenie 

praktických otázok, ktoré ťa zaujímajú. 

Naučíš sa analyzovať ekonomické javy 

a procesy, ako aj aplikovať ekonomické 

vedomosti v súkromnom aj verejnom 

sektore. Budeš vedieť kriticky uvažovať 

nad ekonomickými problémami, pracovať 

v tíme a prichádzať s kreatívnymi 

riešeniami založenými na ekonomických 

princípoch. Nadobudneš do praxe 

aplikovateľné vedomosti a praktické

zručnosti z analytických techník 

a štatistických metód.

Prečo sa letenky predávajú za 1 €?

Je 100 % zamestnanosť možná

a prospešná pre hospodárstvo?

Sú zásahy štátu do ekonomiky 

potrebné?

Od čoho závisí kvalita života v regióne 

či krajine? 

Ako presadiť nepopulárne, ale potrebné 

reformy?



Chceš si v živote
vyberať z     možností?
Štúdium AE ti dá
všetko, čo potrebuješ.

Bakalársky študijný programAplikovaná ekonómia (AE)

Aplikovať analytické zručnosti na 

získanie a spracovanie kvantitatívnych 

a kvalitatívnych ekonomických údajov.

Štatistickú a ekonometrickú analýzu 

v Exceli či RStudio.

Analýzu a syntézu údajov z prieskumov, 

národných a medzinárodných štatistík.

Tvoriť odborné práce v tímoch a jasne 

komunikovať ich výsledky.

Prezentovať výsledky s využitím 

moderných komunikačných 

prostriedkov.

Schopnosť prijať konštruktívnu kritiku 

a zaujať vecné stanovisko k odborným 

témam.

Čo sa naučíš

Ekonomický analytik{}

Ekonomický prognostik{}

Špecialista v oblasti národného 

hospodárstva

{}

Analytik trhu práce{}

Odborný pracovník v oblasti štatistiky{}

Referent v štátnej správe{}

Rozpočtový analytik{}

Uplatnenie

Široké možnosti okamžitého uplatnenia 

v praxi vďaka rastúcemu dopytu 

po absolventoch s ekonomickými 

vedomosťami a analytickými 

zručnosťami.

Schopnosť robiť ekonomické analýzy 

v tímoch, diskutovať o aktuálnych 

témach, prijať konštruktívnu kritiku.

Schopnosť prepojiť najnovšie poznatky 

z ekonómie a podložiť svoje tvrdenia 

analýzou údajov z prieskumov, 

národných a medzinárodných štatistík. 

Prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť 

nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí 

z praxe. Na prednáškach stretnete napr. 

odborníkov z Národnej banky Slovenska, 

Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev 

alebo renomovaných firiem.


