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Profil absolventa 

Absolventi tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo ovládajú vedecké metódy 

výskumu z oblasti účtovníctva a audítorstva s orientáciou na národné aj medzinárodné 

teoretické a metodologické problémy v uvedených a príbuzných oblastiach. Sú schopní riešiť 

zložité teoretické a praktické problémy na rôznych stupňoch riadenia, tvorivým spôsobom 

aplikovať nové poznatky v pedagogickej i širšej hospodárskej a spoločenskej praxi. Vedia sa 

podieľať na tvorbe ucelených koncepcií ekonomického rozvoja v oblasti účtovníctva 

a audítorstva, riešiť náročné výskumné úlohy a publikovať výsledky výskumu vo vedeckých 

a odborných časopisoch a vysokoškolských učebných textoch. 

Absolventi tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo sa uplatnia vo funkciách, 

ktoré si vyžadujú hlbokú teoretickú orientáciu so schopnosťou praktickej aplikácie poznatkov 

získaných analýzou a syntézou riešenej problematiky, a to v centrálnych inštitúciách štátnej 

správy, v medzinárodných a zahraničných organizáciách, na vysokých školách a vo vedeckom 

výskume. Obsah poznatkov získaných štúdiom študijného programu Účtovníctvo absolventom 

zaručí kompatibilitu, vedeckú a praktickú mobilitu v európskom i celosvetovom priestore. 

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo je spôsobilý vykonávať 

profesiu samostatného vedeckého pracovníka v oblasti účtovníctva a audítorstva, ktorý ovláda 

vedecké metódy výskumu, je schopný samostatne vedecky pracovať a tvoriť metodiku v oblasti 

účtovníctva na mikroúrovni aj makroúrovni. Má predpoklady pre pedagogickú 

a vedeckovýskumnú prácu, je schopný pracovať v zahraničných organizáciách a komunikovať 

v odbornej terminológii vo svetovom jazyku. 
 

Teoretické vedomosti 

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo: 

 získa hlboké teoretické vedomosti z makroekonómie a mikroekonómie tak, aby 

nadobudol schopnosť posudzovať a riešiť náročné teoretické a praktické problémy 

na rôznych úrovniach národného hospodárstva a tvorivým spôsobom aplikovať získané 

poznatky pri štúdiu odborných predmetov doktorandského štúdia a v hospodárskej praxi; 

 prehĺbi si poznatky získané predchádzajúcim štúdiom (v 1. a 2. stupni štúdia) v špeciálnej 

ekonomickej vednej disciplíne Účtovníctvo a k nej prislúchajúcej novšej vednej 

disciplíne Audítorstvo tak, aby bol schopný samostatne vedecky bádať a prinášať vlastné 

teoretické a praktické riešenia problémov z rôznych oblastí účtovníctva a audítorstva 

na súčasnom stupni poznania v daných oblastiach v celosvetovom meradle; 

 dokáže sa zorientovať v účtovníctve rôznych typov subjektov tak, aby získané teoretické 

vedomosti mohol využiť pre hlbšie poznanie ich osobitostí s možnosťou využitia v praxi 

rôznych subjektov. 

 

Praktické schopnosti a zručnosti 

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo získava poznatky, ktoré mu 

umožňujú: 

 tvorivo využívať získané poznatky v riadiacej praxi rôznych ekonomických subjektov; 

 samostatne získavať teoretické a praktické poznatky z oblasti účtovníctva, audítorstva 

a príbuzných vedných disciplín; 

 identifikovať konkrétne ekonomické problémy a navodiť spôsob ich riešenia; 



 vytvárať kritický postoj k analyzovanému problému a formulovaniu vlastného názoru 

naň; 

 vytvoriť návyky na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú činnosť. 

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo: 

 si osvojí zásady a metódy vedeckej práce a schopnosť vedeckej formulácie problému; 

 si osvojí etické a spoločenské aspekty vedeckej práce; 

 má schopnosť uplatniť získané vedomosti v rozvoji študijného programu a preniesť 

poznatky do praxe; 

 dokáže rozširovať a prehlbovať si svoje vedomosti vo vlastnom študijnom odbore 

samoštúdiom a pozorovaním aplikácií v praxi; 

 naučí sa zásady správnej prezentácie výsledkov výskumu v písomnej forme (v súlade 

s požiadavkami na bibliografickú citáciu) a vo forme verejného vystúpenia; 

 je publikačne činný, čo dokazuje priebežne výstupmi zo skúmanej problematiky 

vedeckého bádania. 

 

Pre doktorandov, ktorí začali štúdium po 1. 9. 2012 a pred 1. 9. 2015 
 

Prideľovanie kreditov za študijnú činnosť – denná forma (60 kreditov) 

 

Študijný predmet  

 

Počet kreditov 

Študijný plán – denné štúdium 

(konzultácie/samostatná práca) 

1. 2. 3. 

Makroekonomická analýza 10 12/48   

Nadnárodné systémy účtovníctva 10 12/48   

Povinne voliteľný predmet  10 12/48   

Mikroekonomická analýza 10  12/48  

Auditing 10  12/48  

Povinne voliteľný predmet 10   12/48 

Spolu povinné predmety 40 24/96 24/96  

Spolu povinne voliteľné predmety 20 12/48  12/48 

Spolu 60 36/144 24/96 12/48 

 

Prideľovanie kreditov za študijnú činnosť – externá forma (60 kreditov) 

 

Študijný predmet  

Počet 

kreditov 

Študijný plán – externé štúdium 

(konzultácie/samostatná práca) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Makroekonomická analýza 10 12/48     

Nadnárodné systémy účtovníctva 10 12/48     

Mikroekonomická analýza 10  12/48    

Povinne voliteľný predmet 10   12/48   

Auditing 10    12/48  

Povinne voliteľný predmet 10     12/48 

Spolu povinné predmety 40 24/96 12/48  12/48  

Spolu povinne voliteľné predmety 20   12/48  12/48 

Spolu 60 24/96 12/48 12/48 12/48 12/48 
 



Povinne voliteľné predmety       

Sociálna a hospodárska štatistika 

Aktuárske modely v životnom poistení 

Účtovníctvo pre manažérske rozhodovanie 

Podnikové kombinácie a konsolidovaná účtovná závierka 

Účtovníctvo nepodnikateľských subjektov 

Účtovníctvo finančných inštitúcií 

Európske ekvitné transakcie 

Systém kontroly kvality v audite 

Finančné inžinierstvo 

 

 

Pre doktorandov, ktorí začali štúdium po 1. 9. 2015 

 

Prideľovanie kreditov za študijnú činnosť – denná forma (60 kreditov)  

Predmety 
Počet 

kreditov 

Študijný plán 

(konzultácie/samostatná práca v hod.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Nadnárodné systémy účtovníctva 10 12/48      

Metodológia vedeckej práce 10 12/48      

Auditig 10  12/48     

Podnikové kombinácie 10  12/48     

Povinne voliteľný predmet 10 12/48      

Povinne voliteľný predmet 10   12/48    

Počet kreditov spolu 60 30 20 10    

 

Prideľovanie kreditov za študijnú činnosť – externá forma (60 kreditov) 

Predmety 
Počet 

kreditov 

Študijný plán 

(konzultácie/samostatná práca v hod.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Nadnárodné systémy 

účtovníctva 

10 12/48        

Metodológia vedeckej práce 10 12/48        

Auditig 10  12/48       

Podnikové kombinácie 10  12/48       

Povinne voliteľný predmet 10   12/48      

Povinne voliteľný predmet 10   12/48      

Počet kreditov spolu 60 20 20 20      

 

 

 

 



Povinne voliteľné predmety  
Počet 

kreditov 

Konzultácie/ 

Samostatná práca 

(v hod.) 

Účtovníctvo pre manažérske rozhodovanie 10 12/48 

Účtovníctvo nepodnikateľských subjektov 10 12/48 

Európske ekvitné transakcie 10 12/48 

Systém kontroly kvality v audite 10 12/48 

Finančné inžinierstvo 10 12/48 

Makroekonomická analýza 10 12/48 

Mikroekonomická analýza 10 12/48 

Sociálna a hospodárska štatistika 10 12/48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


