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nabízíme univerzitní studium bakalářského a
navazujícího magisterského studijního oboru
obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994
garantem je Katedra účetnictví a financí EF JU (budova
děkanátu EF JU, 3. p.)
prohlédněte si internetové stránky katedry na
http://kuf.ef.jcu.cz/
(najdete tam pořádané akce, spolupráci katedry,
podrobnosti o výuce, obsahu předmětů, vyučujících…)

Kontakty týkající se oboru ÚFŘP


Vedoucí Katedry účetnictví a financí:
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
tel. 387772470, jilek@ef.jcu.cz



Tajemník Katedry účetnictví a financí a studijní poradce
pro obor ÚFŘP:
Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
tel. 387772482, svoboda@ef.jcu.cz
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Odborný profil




všeobecný teoretický základ ekonomie,
aplikace do oblasti financí, účetnictví a daní,
široké a dobře ohodnocené uplatnění
absolventů:
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v ekonomických odděleních firem (výrobní, obchodní
i sektor služeb)
finanční instituce (obvykle banky, pojišťovny)
subjekty vládního sektoru (ministerstva, finanční
úřady, krajské a obecní úřady a jimi zřizované
příspěvkové organizace a zakládané obchodní
společnosti….)

Struktura studijního oboru
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Stupně:
– bakalářský studijní obor
– navazující magisterský studijní obor (dělají se
přijímací zkoušky, popřípadě stačí dobrý průměr)
– možnost pokračování v doktorském studijním oboru
Ekonomika a řízení podniku.



Studijní plán
– předměty povinné, povinně volitelné, výběrové
– zakončení předmětu (zápočet, zkouška)
– sylabus předmětu: zveřejňován na začátku semestru
– výuka jazyků: důraz na AJ

Studijní plán bakalářského studia
(od AR 2013/2014)
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Celkem za 3 roky 180 kreditů vyjadřujících studijní zátěž studenta
 Povinné předměty (odborné): 168 kreditů v násl. oblastech:
– Ekonomie, podniková ekonomika a řízení
– Právo
– Matematika, statistika a informatika, Operační analýza
– Finance (Finance podniku, Finanční analýza, Mzdové
soustavy, Cenné papíry, Bankovnictví, Veřejné finance).
– Účetnictví (Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Praktikum
z účet. na PC, Účetní závěrka, Manažerské účetnictví).
– Daně (Daňový systém I a II)
– Angličtina
 Povinně volitelné předměty: 9 kr. ( volba jednoho z pěti bloků:
Manažerská informatika, Pojišťovnictví, Obchod a marketing,
Operační management, Finance územní samosprávy)
 Výběrové předměty (3 kredity): např. další cizí jazyk, certifikáty z
AJ, NJ, statistické výpočetní prostředí a vizualizace dat, tělesná
výchova apod.
 Bakalářská práce: 12 kreditů

Významné přednášky – součást studia
Konají se 3 až 4 ročně.
Výběr z minulých akcí:
 Mojmír Hampl (viceguvernér ČNB ): BUDOUCNOST
FINANČNÍHO SEKTORU V DOBĚ PO FINANČNÍ KRIZI
 Zdeněk Tůma (bývalý guvernér ČNB): HOSPODÁŘSKÝ
A MĚNOVÝ VÝVOJ V LETECH 2000 AŽ 2010 A
PŘÍPRAVA NA EURO
 Lenka Petrášková (KPMG): KREATIVNÍ ÚČETNICTVÍ
 Pavel Kysilka (Česká Spořitelna) ROZŠIŘOVÁNÍ EU A
EKONOMICKÁ STRATEGIE ČR.
Přehled uskutečněných akcí na http://kuf.ef.jcu.cz/akce
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Informační podpora kombinovaného
i prezenčního studia
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Akademická knihovna JU
(http://www.lib.jcu.cz/)



MOODLE – e-learningový systém
(http://moodle.ef.jcu.cz/)



Účetní poradce – informační systém pro
oblast financí, účetnictví a daní.
(http://kuf.ef.jcu.cz/vyuka-1/ucetni-poradce)

Účetní poradce – studijní pomůcka
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Smluvní spolupráce EF JU, Svazu účetních ČR a firmy MBM
Trans
Systém je k dispozici na počítačových učebnách EF JU
Obsah systému (podrobněji na http://www.mp-soft.cz/):
Výklady a metodika, účetní legislativa, daňová legislativa,
pojištění zdravotní a sociální, obchodní a hospodářské
předpisy, obecně platné předpisy, mezinárodní regulace
účetnictví a daní, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, účetní
& daňová judikatura……., majetek a cenové předpisy,
kapitálový trh……
Studenti EF JU si mohou, v rámci smlouvy uzavřené mezi
EF JU a firmou MBM Trans, objednat uvedený systém na
dobírku pro soukromé využití přímo od distributora (MBM
Trans s.r.o.) v ceně 200 Kč včetně DPH. Distribuční
náklady činí 80 Kč. Licence je studentům poskytována
vždy na akademický rok.

Spolupráce s Institutem certifikace účetních





nezávislá profesní organizace
úkol: přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese u nás
a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi Evropské
unie. Tento cíl je naplňován zejména realizací systému
certifikace, vytvořeného ve spolupráci se zahraničními
experty a zejména britskou The Association of
Chartered Certified Accountans - ACCA.
2 stupně kvalifikace:
1.
2.
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Certifikovaný účetní
Účetní expert

Absolventi EF JU, oboru ÚFŘP, mají možnost uznání
vybraných zkoušek v rámci certifikace
(podrobnosti na http://kuf.ef.jcu.cz/akce/spoluprace-sesvazem-ucetnich)

Studium a stáže v zahraničí

Oddělení pro zahraniční styky EF JU:
(http://www.ef.jcu.cz/international_relations)
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možnosti financování, partnerské
univerzity…

Tvůrčí činnost studentů
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Bakalářská a diplomová práce: zpracovává každý
student
SVOČ – Studentská vědecká a odborná činnost
„Pomvěd“.
Agentura profesního vzdělávání
http://apr.ef.jcu.cz
Job Day
Grantová agentura Jihočeské univerzity
(magisterští a doktorští studenti)

Zakončení studia


Zadání a vypracování závěrečné práce – důležitá součást
studia
– bakalářská práce (zadání ve 2. ročníku bakalářského
studia)
– diplomová práce (zadání v 1. ročníku navazujícího
magisterského studia)



Státní závěrečné zkoušky
– bakalářské studium (Ekonomie, Finance podniku,
Účetnictví, Základy zdanění, obhajoba bakalářské
práce, volitelně Právo)
 akademický titul bakalář (Bc.)
–
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navazující magisterské studium (Ekonomie, Finanční
řízení podniku, Účetnictví, Finanční trhy a mezinárodní
finance, obhajoba diplomové práce)
 akademický titul inženýr (Ing.)

Těšíme se na setkání s Vámi

kolektiv Katedry účetnictví a financí
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