Aktivity katedry
Monitor Hospodárskej Politiky – vedeckopopularizačný časopis, ktorý sa venuje aktuálnym
témam v slovenskom hospodárstve ako aj
v ekonomikách okolitých krajín.
Economic Research Seminar – výskumné
semináre na fakulte organizované katedrou
s pravidelnými
vystúpeniami
hostí
zo
zahraničných inštitúcií.

Kontakty

Študijné programy

Tel. 02 / 672 91 440
E-mail:
jagerska@euba.sk
Web:
http://nhf.euba.sk/katedry/katedrahospodarskej-politiky

Národné hospodárstvo
(Bakalársky stupeň)

Národné hospodárstvo

O katedre

Cieľom nášho študijného programu na 1. stupni
štúdia nie je len poskytovať poznatky z teórie
a praxe hospodárskej politiky, ale aj rozvíjať
ekonomické myslenie študentov.
Študentom
pomáhame ekonomické javy popísať, pochopiť,
vysvetliť a nájsť spôsoby, ako ich ovplyvniť. Dôraz
kladieme na rozvíjanie schopnosti analyticky myslieť,
vysvetľovať javy či nachádzať súvislosti medzi nimi.
Vychádzame z toho, že špičkový ekonóm nielen
pozná ekonomické javy, ale dokáže ich aj merať,
kvantitatívne analyzovať aj chápať možnosti
a obmedzenia pri ovplyvňovaní týchto javov.

História katedry sa datuje od roku 1950. Pôsobili
a pôsobia tu odborníci a výskumníci zo SAV,
ústredných
orgánov
(hlavne
MF
SR,
Protimonopolného úradu SR) či zahraničných
univerzít (v poslednom období predovšetkým z
Wirtschaftsuniversität Wien). Vyučovanie je
obohacované o pravidelné prednášky odborníkov
z praxe, aby bol zabezpečený kontakt študentov
s aktuálnymi témami. Kolektív katedry si obzvlášť
zakladá na tom, aby sa obsah vyučovania opieral aj
o vlastný výskum.
Výskumné skúsenosti
považujeme za silnú stránku katedry. Prepájanie
obsahu vyučovania s vlastným výskumom pomáha
zabezpečiť čo najaktuálnejší obsah predmetov
a sústavne
v nich
prepájať
a konfrontovať
ekonomickú teóriu a hospodársku prax.

Naši študenti sa naučia:
-rozpoznať ekonomický problém
-tento problém vyjadriť, zmerať, vhodnými
číslami charakterizovať, predvídať jeho ďalší
vývoj
-nájsť príčiny ekonomického problému a jeho
súvislosti s ďalšími javmi
-modelovať možné alternatívy riešenia, chápať
možnosti a obmedzenia pri riešení problémov
-zvažovať možné nasadenie nástrojov
hospodárskej politiky
Predmety študijného programu sú porovnateľné
s predmetmi na zahraničných univerzitách.
Samozrejme, katedra hospodárskej politiky ponúka
aj možnosť štúdia vybraných predmetov v anglickom
jazyku.

Obsah študijného programu
V programe Národné hospodárstvo je nosnou
témou štúdia najmä hospodárska politika (ktorú má
naša katedra v názve). Ak chcú ekonómovia zámerne
a cieľavedome ovplyvňovať vývoj ekonomiky, musia
vedieť analyzovať ekonomické a spoločenské
procesy a musia rozumieť princípom fungovania
nástrojov, ktoré má hospodárska politika
k dispozícii. Hospodárska politika vyžaduje veľmi
citlivé zaobchádzanie a kombinuje vedu s umením a na tomto poznaní je postavená sústava predmetov
ponúkaná našou katedrou. Program umožňuje
pochopiť základné súvislosti
ekonomických
a spoločenských problémov. Dôležitejšie ako
memorovanie je pre nás pochopenie princípov
a súvislostí. Vo výučbe kladieme dôraz na schopnosti
analyzovať
ekonomické údaje a pripravovať
podklady pre hospodársko-politické rozhodnutia.
Naši študenti sa naučia používať rôzne aplikácie
a štatistické metódy, ktoré pomáhajú pochopiť
a analyzovať ekonomické procesy.

Profil absolventa
Naši absolventi nachádzajú uplatnenie ako
ekonomickí experti vo verejnej správe, na
ministerstvách, štátnych agentúrach, tiež ako
ekonomickí analytici v domácich a zahraničných
inštitúciách, veľkých firmách a bankách. Uplatňujú
sa aj vo výskumných organizáciách. Tým, že vedia
prepájať ekonomickú teóriu s reálnymi procesmi
a vedia sa pohybovať vo svete ekonomických
číselných údajov, zvyšujú svoju uplatniteľnosť všade
tam , kde sa rieši problém usmernenia vývoja
národného hospodárstva.

