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EFektivní cesta ke kariéře
Ekonomická fakulta JU
nabízí svým posluchačům a zájemcům o studium mnoho dobrých
důvodů, proč studovat
právě na této moderní
vysoké škole s dlouholetou tradicí. Vzdělávání i další aktivity na EF
JU jsou opřeny nejen
o předávání odborných znalostí, posilování získaných dovedností, ale také o využití
nových technologií
a vzájemné propojování teorie s praxí.
Efektivní tým odborníků
s lidským přístupem
Bohaté spektrum aktivit
EF JU by rozhodně nebylo
možné bez patřičně kvalitního zázemí a především bez
stabilních, vysoce kvaliﬁkovaných a ﬂexibilních
lidských zdrojů. Na fakultě
působí řada osobností
a špičkových vědeckých pracovníků, kteří tvoří soudržný
tým, a to nejen ve vztazích
mezi sebou nebo k vnějším
subjektům, ale zejména,

a to je zásadní, ve vztahu ke
studentům i absolventům
fakulty. Důraz na dobré mezilidské vztahy, otevřenou
komunikaci a důvěru vychází
z tradičních hodnot EF JU.
Vzdělávání v maximálním
komfortu
Na EF JU mohou studenti zažívat vzdělávání skutečně „all
inclusive“, a to v téměř rodinném prostředí. Univerzitní
kampus není rozlehlý, jeho
součástí je menza, budovy
kolejí, akademická knihovna
nebo další příjemná zákoutí
sloužící k relaxaci, načerpání
nové energie či posezení
u fair trade kávy s přáteli.

S moderními technologiemi v nově zrekonstruovaném prostředí
V návaznosti na nové trendy
ve výuce, vědě a výzkumu
nezůstává EF JU pozadu
a vydává ze sebe to nejlepší. Informační technologie
zde skutečně otevírají nové
možnosti. Mezi studenty je
již tradičně
nejoblíbenější využívání virtuální
reality nebo

hraní simulačních týmových
her. Práce v nadstandardním
technickém a technologickém zázemí umožňuje
posluchačům např. stát se
načas manažerem obchodního provozu, burzovním
makléřem nebo modelovat
dopady svých současných
ekonomických rozhodnutí třeba za 50 let, a to vše
s ohledem na sociální aspekty a citlivý přístup k životnímu prostředí.

Studujte na Ekonomické fakultě
Nabízíme kvalitní komplexní vzdělání v bakalářských a navazujících magisterských studijních
programech zaměřených na Ekonomiku a Management, Finance a účetnictví, Aplikovanou
informatiku, Management regionálního rozvoje, Analýzu v ekonomické a ﬁnanční praxi,
Cestovní ruch a navazující studijní program v cizím jazyce Regional and European Project
management.

Kvalitní příprava pro výkon povolání a široké uplatnění na trhu práce!

www.ef.jcu.cz
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