KATEDRA EKONÓMIE NA EF UMB

CHARAKTERISTIKA PRACOVISKA
Katedra zabezpečuje výučbu ekonomických predmetov (mikroekonómia, makroekonómia,
medzinárodné ekonomické vzťahy, hospodárska geografia, hospodárska politika a dejiny
ekonomických teórií), ktoré tvoria spoločný základ vo všetkých troch stupňoch štúdia pre
študentov všetkých akreditovaných študijných programov. Katedra tiež zabezpečuje výučbu
predmetov zameraných na aplikované spoločenské vedy, najmä enviromentalistiku, etiku,
filozofiu, politológiu, právo, psychológiu a sociológiu. Prijatým študentom bakalárskeho
stupňa v rámci predmetu Úvod do štúdia ponúka informácie pre orientáciu v akademickom
prostredí a rozvíja zručnosti potrebné pre vysokoškolské štúdium. Členovia katedry sa
podieľajú aj na vedení bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Katedra kladie dôraz na
kooperáciu a prácu v tíme pri riadení ekonomických procesov a tiež na sociálnu zodpovednosť
absolventov. Svojou činnosťou a orientáciou napĺňa moderný trend interdisciplinarity pri
formovaní profesionálneho a osobného profilu budúceho ekonóma – manažéra. Katedra
zabezpečuje výučbu predmetov v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku a koordinuje
Čiastočne frankofónne štúdium na EF UMB.

INOVATÍVNE FORMY VÝUČBY
Ekonomické a aplikované spoločenskovedné predmety, ktoré ponúka katedra, majú výrazný
interdisciplinárny charakter. Vďaka čomu majú študenti možnosť prehĺbiť a zdokonaliť svoje
ekonomické poznatky, zlepšiť potenciál sociálno-praktických zručností, rozvíjať osobnostné
vlastnosti a schopnosti a tým zvýšiť úroveň svojej sociálnej inteligencie. Slúžia k tomu viaceré
inovatívne formy vzdelávania akými sú interaktívne formy výučby v podobe výcvikov a
tréningových aktivít, individuálne a skupinové činnosti či riešenie praktických modelových
situácií a prípadových štúdií. Všetky tieto aktivity pomáhajú rozvíjať komunikačné,
interpersonálne zručnosti či zvládanie záťažových situácií a pripravujú budúceho absolventa
pre úspešné uplatnenie sa v praxi.

PREDMETY VYUČOVANÉ KATEDROU EKONÓMIE V DENNEJ FORME ŠTÚDIA
V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
International Economic Relations
Law
Povinné predmety
Labour Law
Makroekonómia
Macroeconomics
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Mikroekonómia
Microeconomics
Pracovné právo
Právo
Správne právo
Environment
Povinne voliteľné predmety
Filozofia
Politológia
Profesijná etika
Professional Ethics
Politology
Psychológia
Sociológia
Sociology
Životné prostredie
Communication interculturelle
Voliteľné predmety
Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie
History of Economic Theories
Hospodárska politika
Introduction to European Integration
Manažérska psychológia
Socio-kultúrne dimenzie medzinárodných vzťahov
Úvod do štúdia na vysokej škole

Povinné predmety
Voliteľné predmety

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
Makroekonómia 2
Macroeconomics 2
Akulturačné štúdie
Groupes de sociétés et ingénierie fiscale
internationale
Psychológia trhu
Sociálno-psychologický výcvik
Theory of Consumer Behavior

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Makroekonómia 3
Mikroekonómia 3
Povinne voliteľné predmety
Hospodárska politika
Svetová ekonomika
Povinné predmety

