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Dagmar Škodové Parmové 
a  rektora Jihočeské univer-
zity prof.  PhDr. Bohumila Ji-
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Moderní technologie pro-
pojené s  excelentními peda-pojené s  excelentními peda-
gogy v  návaznosti na aktu-gogy v  návaznosti na aktu-

ální požadavky trhu práce, 
internacionální spolupráci 
a vědecké projekty – to vše je 
posláním Ekonomické fakul-
ty JU pro budoucnost.

Ekonomická fakulta JU je 
špičkovou vzdělávacích in-
stitucí regionální i  národní 
úrovně. Spolupracuje s vyso-
kými školami napříč celým 
světem. A  díky široké nabíd-
ce bakalářských a  navazu-
jících magisterských studij-
ních programů se řadí mezi 
top fakulty ekonomického 

směru. Zájemci o studium si 
mohou vybrat z  programů 
zaměřených na  Ekonomiku 
a  management, Finance 
a  účetnictví, Aplikovanou 
a  Podnikovou informatiku, 
Management regionálního 
rozvoje, Analýzu v  ekono-
mické a fi nanční praxi, Ces-
tovní ruch a  v  navazujícím 
studiu program v cizím jazy-
ce Regional and European 
Project management.

Vzděláváme pro budoucnost

Infolinka pro uchazeče o studium tel. 389 032 510

www.ef.jcu.cz

Na Ekonomické fakultě JU 
by chtěl studovat každý
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