OBCHODNÁ AKADÉMIA
MICHALOVCE
Tel.: 056/6425593
www.oami.sk skola@oami.sk
facebook: Obchodná akadémia oficiálna stránka
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obchodná akadémia

Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia
99
99
99
99
99
99
99
99

Absolvent ovláda:
účtovníctvo v programe Omega a Alfa
marketingové a manažérske činnosti
sekretárske a korešpondenčné práce
prácu s Microsoft Office
finančné hospodárenie podniku
korešpondenciu a marketing v anglickom
jazyku
informačno-komunikačné technológie
dva cudzie jazyky + BUSINESS ENGLISH

Profil absolventa:
99 vie vykonávať ekonomické činnosti
v oblasti výroby, zásobovania, marketingu,
manažmentu, personalistiky, vedenia
administratívy, účtovníctva, v oblasti
medzinárodných vzťahov a zahraničného
obchodu
99
99
99
99

Pokračovanie v štúdiu na vysokej škole:
ekonomická univerzita - NÁŠ PARTNER
fakulta verejnej správy
fakulta manažmentu
fakulta bankovníctva, financií a investovania

Čím chcem byť?
99 Ekonóm, asistentka, manažér, účtovník,
pracovník v banke a finančných inštitúciách,
daňový a finančný poradca, obchodný zástupca,
audítor, administratívny pracovník
Absolvent OA nájde uplatnenie v:
99 tuzemskom a medzinárodnom obchode
99 vo firmách, spoločnostiach a výrobných
podnikoch
99 bankovníctve, poisťovniach a finančných
inštitúciách
99 úradoch štátnej, verejnej a colnej správy
(mestské, obecné a daňové úrady)
99 justícii a policajnom zbore
99 cestovnom ruchu a službách
Výhody školy
99 Certifikát z účtovníctva OMEGA
99 Certifikát Junior Achievement Slovakia
99 Medzinárodný certifikát EUROPASS MOBILITY,
CERTIFICATE OF ATTENDANCE
99 Štátna skúška zo strojopisu a hospodárskej
korešpondencie
99 Zahraničná odborná prax Erasmus + v štátoch EÚ
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teória v škole
prax u zamestnávateľa
vzdelávame pre budúcnosť

absolventi sa dobre uplatňujú na
trhu práce
študenti získavajú certifikát na
ekonomický účtovný softvér, ECDL,
EUROPASS MOBILITY

Zaujíma Ťa svet peňazí?

Bankovníctvo

Manažment

Účtovníctvo

Marketing

Personalistika

Príď študovať k nám!

Štúdiom u nás získaš:
skúsenosť
samostatnosť
uplatnenie
na trhu práce

Odštartuj svoju kariéru Zarábaj už počas štúdia

