


Vážení uchádzači, milí študenti,  

od akademického roka 2016/2017 sme sa stali prvou univerzitou na 

Slovensku, ktorej je študijný program Financie, bankovníctvo 

a investovanie v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia zaradený do 

prestížneho medzinárodného CFA Institute University Recognition 
Program (ďalej ako CFA URP) garantovaného CFA Institute.  

Čo to pre Vás znamená?  

Ako študent (prípadne uchádzač) študijného programu FBI  máš 

jedinečnú príležitosť pripraviť sa na úspešnú profesionálnu kariéru 

v oblasti správy úspor, investovania, riadenia osobných financií, či 
oceňovania spoločností a ich fúziách alebo akvizíciách.  

Naviac, štúdium ťa pripraví na zloženie skúšky Level 1 CFA programu 

a 3 najlepší z vás majú možnosť získať každý rok štipendium výrazne 

redukujúce náklady na Level I CFA programu vrátane študijných 
materiálov v elektronickej podobe za veľmi zvýhodnených podmienok.   

Čo to CFA Program vlastne je?   

CFA Program je medzinárodne uznávaný program pozostávajúci z troch 
úrovní (Levelov), po ktorých zvládnutí a splnení podmienky praxe 

v investičnom odbore získavate právo používať titul Chartered Financial 
Analyst (CFA). Štúdium CFA si vyberajú nielen ľudia pôsobiaci vo 

finančnom sektore na pozíciách portfólio manažérov, investičných 

riaditeľov, risk manažérov, finančných analytikov, ale aj akademici či 

finanční poradcovia. Finančné inštitúcie nielen v zahraničí, ale aj doma 

pri obsadzovaní niektorých pozícií preferujú iba uchádzačov s titulom 
CFA.  Držitelia titulu CFA patria medzi veľmi žiadaných uchádzačov 

o zamestnanie a v mnohých prípadoch už len úspešné zvládnutie prvej 

úrovne CFA programu predstavuje veľmi vysokú komparatívnu výhodu 

oproti ostatným uchádzačom.  

Pre viac informácií o CFA Institute University Recognition Program 
navštívte stránku programu  alebo kontaktujte koordinátora programu na 

našej univerzite.

https://www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition_program_for_universities.aspx
https://www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition_program_for_universities.aspx
https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/Pages/index.aspx
https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/Pages/index.aspx
https://www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition_program_for_universities.aspx


Prečo ísť študovať Financie, bankovníctvo a investovanie? 
• hodnotné vzdelanie pre ambicióznych študentov,  
• praktické zameranie štúdia s dobrým teoretickým základom,  
• príležitosť štúdia v zahraničí s uznaním kreditov,  
• možnosť voľby predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch 

(anglický, francúzsky, nemecký),  
• zameranie 2. stupňa štúdia podľa záujmu študenta (bankovníctvo, 

finančný manažment, medzinárodné financie, účtovníctvo),  
• blízky kontakt vyučujúcich a študentov (individuálny prístup),  
• okamžité uplatnenie v praxi s vysokým ohodnotením, 
• dostatočný priestor na sebarealizáciu pre tých, ktorí chcú na sebe 

pracovať.  
 

Čo na štúdium hovoria naši absolventi?  

„Bolo to práve štúdium financií na UMB, ktoré mi dalo pevné základy 

(dokonca aj časť nadstavby) vzdelania finančníka.“ 

Ing. Stanislav Pánis, Analytik trhov J&T Banka 

„Kombinácia finančného vzdelania na vysokej úrovni spolu s jazykovou 

vybavenosťou mi otvorili dvere k mojej profesii finančného controllera 

pre spoločnosť CITROEN. Táto spoločnosť opätovne oslovila ďalších 

absolventov FBI UMB.“ 

Ing. Hajdúchová Záturecká, PhD., Vedúca controllingu Citroen ČR 

„Možnosti, ktoré mi tento študijný program ponúkol mi pomohli nielen 

vo vedomostnom, ale aj osobnom rozvoji. Rozhodnutie študovať FBI som 

nikdy neľutoval.“ 

Ing. Martin Zúbek, audítor EY Slovensko 
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