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1. Ogólna charakterystyka studiów 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość  

Specjalności:  

1. zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie;  

2. doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe;  

3. rachunkowość finansowa i zarządcza;  

4. Analityk finansowy. 

Poziom kształcenia: Studia I stopnia  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Liczba semestrów: 6 semestrów 

Liczba punktów ECTS: 184 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć: studia stacjonarne 2035/studia niestacjonarne 1128 

Dziedzina nauki: nauki społeczne 

Dyscypliny nauki, do których odnoszą się efekty uczenia się: ekonomia i finanse  

 

Wskaźniki dotyczące programu studiów na wnioskowanym kierunku studiów, 

poziomie i profilu kształcenia (studia stacjonarne/niestacjonarne) 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 

zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

98/65 

Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego – w przypadku 

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich  

60/0 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/modułom 

zajęć do wyboru 

 

65 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 

z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

102 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie łącznej punktów 

ECTS określonej w programie kształcenia, dla każdej z dyscyplin do 

których przyporządkowany został kierunek studiów 

100% ekonomia i 

finanse 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

oraz liczba godzin praktyk zawodowych  
6 ECTS 

160 godzin 



2. Opis zakładanych efektów uczenia się. 

 

Objaśnienie oznaczeń:  
FiR1 — kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Finanse i rachunkowość na poziomie 
studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakadmieckim 
W — kategoria wiedzy  
U — kategoria umiejętności  
K — kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 

 

SYMBOL KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

FiR1_W01 
Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora finansów 

publicznych, rynków finansowych i ubezpieczeń.   

FiR1_W02 

Wymienia i objaśnia metody i techniki podejmowania decyzji dotyczących 

problemów finansowych oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, 

instytucjach finansowych i w sektorze publicznym. 

FiR1_W03 

Ma wiedzę z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw, instytucji finansowych i 

podmiotów publicznych, w zakresie metod i sposobów oceny efektywności 

przedsięwzięć. 

FiR1_W04 

Zna zasady i standardy rachunkowości, zasady księgowania i sporządzania 

sprawozdań finansowych, rozumie rolę rachunkowości w zarządzaniu jednostką 

gospodarczą. 

FiR1_W05 
Tłumaczy pojęcie wartości pieniądza w czasie; wyznaczania wartości obecnej i 

przyszłej strumieni pieniężnych. 

FiR1_W06 
Wyjaśnia zasady racjonalnego wyboru źródeł zasilania finansowego przedsiębiorstwa 

i podmiotów sektora publicznego. 

FiR1_W07 
Charakteryzuje oraz objaśnia zdarzenia i procesy społeczno-gospodarcze w skali 

lokalnej, regionalnej i globalnej. 

FiR1_W08 
Identyfikuje przyczyny i skutki występowania określonych zjawisk gospodarczych w 

skali makro- i mikroekonomicznej, rozpoznaje fazy cyklu gospodarczego. 
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FiR1_W09 Zna i wyjaśnia podstawowe zagadnienia prawa.  

FiR1_W10 
Wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu bankowego i wpływ stabilności systemu 

finansowego na działalność bankową.   

FiR1_W11 

Formułuje zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz tworzenia i oceny 

oferty ubezpieczeniowej, a także wykorzystywania prawa w działalności 

ubezpieczeniowej. 

FiR1_W12 
Objaśnia funkcjonowanie rynków finansowych oraz zna zadania instytucji 

finansowych na rynkach finansowych. 

FiR1_W13 
Definiuje pojęcie ryzyka, opisuje formy ryzyka finansowego, zna wpływ ryzyka na 

działalność określonego podmiotu oraz wyjaśnia narzędzia zarządzania ryzykiem. 

FiR1_W14 
Zna zasady funkcjonowania finansów państwa i samorządu terytorialnego oraz 

funkcje i zasady konstrukcji budżetów publicznych. 

FiR1_W15 

Rozróżnia instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej oraz 

wyjaśnia wpływ zmian dochodów i wydatków publicznych na rozwój gospodarczy i 

poziom zaspokajania potrzeb społecznych. 

FiR1_W16 
Posiada wiedzę o świecie, kulturze i społeczeństwie oraz zna podstawowe reguły 

poprawnego wnioskowania z dostępnych źródeł naukowych. 

FiR1_W17 
Zna międzynarodowe instytucje finansowe oraz instrumenty używane w 

rozliczeniach międzynarodowych. 

FiR1_W18 Przedstawia funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz jej instytucji. 

FiR1_W19 
Zna zasady finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego funduszami Unii 

Europejskiej. 

FiR1_W20 
Wymienia i objaśnia zasady konstruowania modeli z jedną zmienną objaśniającą; 

prognozowania w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki i statystyki. 

FiR1_W21 
Definiuje i wyjaśnia podstawowe zasady prawne i aspekty ekonomiczne z obszaru 

zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. 
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FiR1_W22 Zna i respektuje prawa dotyczące zasad ochrony własności intelektualnej. 

UMIEJĘTNOŚCI 

FiR1_U01 
Interpretacji podstawowych zasad, funkcji i mechanizmów, przyczyn i skutków 

występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro i mikroekonomicznym. 

FiR1_U02 

Posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej; 

wykorzystywania teorii ekonomii i finansów do interpretowania problemów praktyki 

gospodarczej oraz do oceny racjonalności decyzji przedsiębiorstw, podmiotów 

publicznych i gospodarstw domowych. 

FiR1_U03 

Dostrzegania i dokonywania analizy wpływu czynników finansowych, 

psychologicznych, socjologicznych i prawnych na funkcjonowanie podmiotów 

rynkowych. 

FiR1_U04 

Analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno – finansowej 

podmiotów gospodarczych oraz pozyskiwania niezbędnych do tych celów 

materiałów. 

FiR1_U05 
Stosowania zasad i standardów rachunkowości oraz  sporządzania sprawozdania 

finansowego. 

FiR1_U06 
Analizy ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego oraz merytorycznego 

uzasadnienia sformułowanej oceny.  

FiR1_U07 
Użycia podstawowych narzędzi wartości pieniądza w czasie, wyznaczania wartości 

obecnej i przyszłej strumieni pieniężnych. 

FiR1_U08 
Ilustracji zadań instytucji finansowych na rynkach finansowych; dokonywania 

analizy rentowności inwestycji w instrumenty dłużne. 

FiR1_U09 
Oceny efektywności poszczególnych instrumentów finansowych oraz wyboru 

najbardziej odpowiedniego instrumentu. 

FiR1_U10 

Analizy zjawisk  i procesów związanych z tworzeniem funduszy publicznych oraz 

wyjaśnienia związków przyczynowo-skutkowych między gromadzeniem i 

wydatkowaniem środków publicznych. 

FiR1_U11 
Analizy i demonstracji danych statystycznych oraz użycia metod statystyki opisowej 

odpowiednich do specyfiki badanego problemu. 
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FiR1_U12 Podstawowego stosowania instrumentów finansowych. 

FiR1_U13 
Oceny skutków finansowych i społecznych podejmowanych decyzji i przedsięwzięć 

oraz przedstawienia ich merytorycznego uzasadnienia 

FiR1_U14 
Oceny oferty produktów ubezpieczeniowych i ich doboru do potrzeb podmiotów 

gospodarujących, a także analizy sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń. 

FiR1_U15 

Analizy zasad funkcjonowania państwa i samorządu terytorialnego oraz oceny i 

interpretowania skutków stosowanych instrumentów fiskalnych dla podmiotów 

gospodarczych, gospodarstw domowych oraz  sektora publicznego. 

FiR1_U16 

Stosowania języka specjalistycznego z zakresu finansów i rachunkowości, wyboru i 

analizy materiałów źródłowych z zakresu finansów i bankowości z zastosowaniem 

ochrony własności intelektualnej. 

FiR1_U17 
Posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi oraz komputerowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych przedsiębiorstw.  

FiR1_U18 
Wykorzystania wiedzy matematycznej w badaniu zjawisk i procesów 

ekonomicznych, analizowaniu i prognozowaniu strumieni pieniężnych. 

FiR1_U19 
Posługiwania się językiem obcym z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii na 

poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy 

FiR1_U20 
Współdziałania w zespole, organizowania pracy własnej  i zespołowej, znajomość 

zasady takiej pracy. 

FiR1_U21 
Planowania i realizowania stałego doskonalenia się i  gotowość  do uzupełniania 

nabytej wiedzy i umiejętności  do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

FiR1_K01 
Biegłość  orientacji  w środowisku gospodarczym i predyspozycje kariery 

zawodowej  na stanowiskach pionu ekonomiczno-finansowego.  

FiR1_K02 Gotowość i zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych. 
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FiR1_K03 
Ukierunkowanie na kształtowanie umiejętności samodzielnego i kreatywnego 

myślenia oraz na przedsiębiorczość w  działaniu.   

FiR1_K04 
Docenianie  zasad etyki,  świadomość odpowiedzialności społecznej i etycznej 

związanej z wykonywaniem zawodów ekonomicznych. 

FiR1_K05 
Gotowość uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając 

aspekty prawne, gospodarcze i polityczne. 

FiR1_K06 Przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. 

FiR1_K07 
Zdolność do elastycznego dostosowywania się do zmian otoczenia gospodarczego 

oraz zmieniających się wymagań pracodawców. 

FiR1_K08 

Kompetentność do podjęcia pracy w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach 

różnych branż,  jednostkach sektora publicznego, a także do prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej. 

FiR1_K09 
Świadomość wpływu działalności ekonomicznej, w tym finansowej na środowisko i 

wynikającej z tego odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

FiR1_K10 Gotowość do poruszania się na rynku pracy i zmiany zatrudnienia.  



 

3. Plan studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych 

MODUŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Wychowanie fizyczne / Podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego 

MODUŁ TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH 

Technologie informacyjne 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Podstawy prawa 

Podstawy socjologii 

Podstawy psychologii 

Etykieta w biznesie 

Etyka 

Ochrona własności intelektualnej 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO 

Podstawy finansów 

Mikroekonomia 

Matematyka 

Makroekonomia 

Podstawy rachunkowości 

Statystyka 

Ekonometria 

System instytucjonalny integracji i zarządzania w Unii Europejskiej 

Bankowość 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO 

Finanse publiczne 

Matematyka finansowa 

Rachunkowość finansowa 

Finanse przedsiębiorstwa 

Finanse samorządu terytorialnego 

Analiza finansowa 

Rynki finansowe 

Ubezpieczenia 

Rachunkowość bankowa 

Finanse międzynarodowe 

Informatyka w finansach 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO (do 
wyboru) 

ZARZĄDZANIE I FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Przedmiot do wyboru I 

Zarządzanie podatkami 

Podstawy ekonomiczne i prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa 

Rola menedżera w zarzadzaniu przedsiębiorstwem 

E-commerce 

Przedmiot do wyboru II 
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Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 

Analiza krytycznych przypadków 

Audyt finansowy 

Kryzysy i cykle gospodarcze 

DORADZTWO FINANSOWE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE 

Przedmiot do wyboru I 

Zarządzanie podatkami 

Coaching doradców finansowych 

Narzędzia zarządzania finansami gospodarstwa domowego 

Teoria ryzyka finansowego 

Przedmiot do wyboru II 

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 

Analiza krytycznych przypadków 

Kryzysy i cykle gospodarcze 

Rynek kredytowo-pożyczkowy i produktów ubezpieczeniowych 

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA 

Przedmiot do wyboru I 

Zarządzanie podatkami 

Rachunkowość MSP 

Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządzczej 

Rachunkowość budżetowa 

Przedmiot do wyboru II 

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 

Analiza krytycznych przypadków 

Audyt finansowy 

Zarządzanie płynnością finansową 

ANALITYKA FINANSOWA 

Przedmiot do wyboru I 

Teoria ryzyka finansowego 

Narzędzia zarządzania finansami gospodarstwa domowego 

Metody oceny zdolności kredytowej 

Analiza fundamentalna i techniczna 

Przedmiot do wyboru II 

Zarządzanie płynnością finansową 

Rynek kredytowo-pożyczkowy i produktów ubezpieczeniowych 

Narzędzia analityczne 

Analiza krytycznych przypadków 

MODUŁ JĘZYKÓW OBCYCH 

Język obcy 

MODUŁ - PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 

Metodyka pisania pracy dyplomowej 

Seminarium dyplomowe 

MODUŁ PRAKTYKI 

Praktyka zawodowa 
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4. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych. 

Praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o  Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1668), Regulamin studenckich Praktyk 

zawodowych oraz programy studiów. Studenckie praktyki zawodowe są częścią procesu 

dydaktycznego i są obowiązkowe dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wymiar 

czasowy obowiązkowych praktyk dla studentów studiujących w formie stacjonarnej i 

niestacjonarnej określa program studiów. Wymiar obowiązkowych praktyk zawodowych dla 

studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość wynosi  160 godzin i 6 

punktów ECTS. Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca 6 semestru studiów, a program 

praktyk pozwala na osiągnięcie przez studentów zakładanych w programie studiów efektów 

uczenia się. 

Studenckie praktyki zawodowe są częścią programu studiów i są obowiązkowe dla wszystkich 

studentów kierunku finanse i rachunkowość na pierwszym poziomie kształcenia. Organizację 

praktyk oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta i instytucji/przedsiębiorstwa 

przyjmującego reguluje Regulamin praktyk studenckich obowiązujący w Uczelni. Listę efektów 

uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do osiągnięcia przez 

studentów podczas praktyk zawierają sylabusy modułu Praktyka. 

Podstawowym narzędziem kontroli osiągnięcia efektów uczenia się w zakresie praktyk 

zawodowych jest analiza dokumentacji praktyk prowadzona i gromadzona w sposób określony 

w Regulaminie, która opisuje przebieg praktyki, w tym wskazuje na zrealizowane zadania i 

uzyskane efekty uczenia się. Praktykę zalicza studentowi Dziekan Wydziału lub upoważniony 

przez niego nauczyciel akademicki będący opiekunek praktyki z ramienia UTH.  

 

5. Opis sposobów weryfikacji i oceny osiągania przez studenta efektów uczenia się. 

W procesie sprawdzania i oceniania osiąganych efektów uczenia się wykorzystywane są m. in. 

następujące metody: 

• egzamin, 

• kolokwium zaliczeniowe, 

• kolokwia podczas zajęć, 

• ocena pracy domowej, 

• ocena prezentacji, 

• ocena referatów, 

• ocena projektów, 

• ocena odpowiedzi ustnej na zajęciach, 

• ocena aktywności na zajęciach, 

• ocena sprawozdania z praktyki zawodowej, 

• egzamin dyplomowy. 

Uwieńczeniem procesu weryfikowania osiągniętych efektów uczenia się będzie  proces dyplomowania, 

w czasie którego student, poprzez opracowanie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz zdanie z 

wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego, potwierdzi ostatecznie osiągnięcie zaplanowanych 

efektów  uczenia się dla kierunku. 


