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1. Ogólna charakterystyka studiów 

Nazwa kierunku:  

Specjalności:  

- zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie, 

- rachunkowość finansowa i zarządcza, 

- doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe, 

- analityka finansowa.  

Poziom kształcenia: Studia II stopnia  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Liczba semestrów: 4 semestrów 

Liczba punktów ECTS: 123  

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magistra 

Łączna liczba godzin zajęć: studia stacjonarne 900/studia niestacjonarne 480 

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 

63/44 

Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego – w przypadku 
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich  

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/modułom 
zajęć do wyboru 
 
 
 
 

 
 
 
 

73 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

63 

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  Nie dotyczy 



2. Opis zakładanych efektów uczenia się. 

Objaśnienie oznaczeń:  
FiR2 — kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Finanse i rachunkowość na poziomie 
studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim  
W — kategoria wiedzy  
U — kategoria umiejętności  
K — kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 

 

SYMBOL KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

FiR2_W01 

Dysponuje  poszerzoną wiedzą z zakresu  kształtowania się teorii  ekonomicznych, w 

tym  uwarunkowań współczesnych koncepcji funkcjonowania gospodarki i 

wynikających z niej programów gospodarczych. 

FiR2_W02 
Objaśnia mechanizmy działania gospodarki rynkowej i ich wpływ na korelacje 

przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi i rozwój własnej przedsiębiorczości. 

FiR2_W03 

Zna w szerokim zakresie zasady zarządzania finansami podmiotów gospodarczych i 

jednostek sektora publicznego, z uwzględnieniem uwarunkowań podejmowania 

decyzji zarządczych na podstawie wyników analiz finansowych. 

FiR2_W04 
Zna i kompetentnie wyjaśnia podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania 

instytucji finansowych. 

FiR2_W05 
Charakteryzuje system podatkowy w Polsce i Unii Europejskiej oraz tłumaczy 

wpływ przepisów prawno-podatkowych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

FiR2_W06 
Zna i kompetentnie wyjaśnia zaawansowane zasady i instrumenty rachunkowości i 

sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarki rynkowej. 

FiR2_W07 
Zna zasady posługiwania się zaawansowanymi narzędziami wartości pieniądza w 

czasie oraz interpretuje ekonomiczne i finansowe wyniki analiz i prognoz. 

FiR2_W08 

Profesjonalnie identyfikuje podstawowe techniki, narzędzia i mechanizmy 

kształtowania obciążeń podatkowych oraz rozumie związki pomiędzy strategią 

podatkową a procesami ekonomicznymi.  
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FiR2_W09 
Definiuje i tłumaczy  proces planowania finansowego oraz zasady wyboru 

odpowiednich narzędzi do planowania i kontroli. 

FiR2_W10 
Identyfikuje i przedstawia konsekwencje ryzyka podejmowanego w działalności 

podmiotów gospodarczych, w tym instytucji finansowych. 

FiR2_W11 

Charakteryzuje zasady i uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w tym 

identyfikuje warunki i procedury ubiegania się o środki finansowe pochodzące z 

funduszy i programów pomocowych UE. 

FiR2_W12 
Zna i opisuje w szerokim zakresie funkcjonowanie finansów publicznych, 

konstrukcję budżetu oraz analizę budżetów publicznych. 

FiR2_W13 
Wyjaśnia wpływ polityki pieniężnej na sytuację na rynkach finansowych oraz 

działalność instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych.  

FiR2_W14 

Definiuje i wyjaśnia pojęcia z zakresu prawa finansowego oraz identyfikuje 

mechanizmy odpowiedzialności podmiotów za naruszanie przepisów prawa 

finansowego. 

FiR2_W15 
Prawidłowo definiuje i rozróżnia pojęcia z szeroko definiowanego zarządzania m.in. 

w instytucjach finansowych. 

FiR2_W16 

Identyfikuje zagrożenia wynikające z braku równowagi finansowo-budżetowej i 

zadłużenia podmiotów gospodarczych, sektora publicznego i gospodarstw 

domowych. 

FiR2_W17 

Zna i wyjaśnia mechanizmy zaciągania i spłaty długu,  w tym emisji dłużnych 

papierów wartościowych oraz  metody dokonywania analizy rentowności inwestycji 

w dłużne papiery wartościowe. 

FiR2_W18 
Zna i tłumaczy zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu giełdowego 

oraz regulowanego obrotu. 

FiR2_W19 

Wskazuje problemy wyborów i uwarunkowań w zakresie polityki społecznej oraz 

rolę i działania państwa, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych w przeciwdziałaniu patologiom społecznym. 

UMIEJĘTNOŚCI 

FiR2_U01 
Wykorzystywania podstawowych narzędzi analitycznych do wyciągania wniosków z 

obserwowanych zjawisk gospodarczych. 



 

 

 5 

FiR2_U02 Analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz wyboru konkretnego rozwiązania. 

FiR2_U03 
Analizy i wyciągania wniosków na  podstawie zestawienia danych, używanych dla 

celów zarządczych. 

FiR2_U04 
Dokonywania wyborów, dotyczących zasobów pozostających do dyspozycji 

przedsiębiorstwa. 

FiR2_U05 Analizy i oceny  zjawisk zachodzących w relacjach istniejących wewnątrz zespołów. 

FiR2_U06 
Dokonywania obserwacji, interpretacji  i oceny procesów zachodzących w 

przedsiębiorstwie oraz ich mechanizmów. 

FiR2_U07 Stosowania instrumentów finansowych w praktyce . 

FiR2_U08 
Stosowania w praktyce wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko definiowanej 

rachunkowości i finansów. 

FiR2_U09 

Posługiwania się na wyższym poziomie językiem obcym z zakresu zarządzania, 

finansów i ekonomii na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy. 

FiR2_U10 Wykorzystania w praktyce technik przedsiębiorczości. 

FiR2_U11 
Wyboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych do opisu oraz analizy 

problemów z różnych obszarów działalności podmiotów rynkowych. 

FiR2_U12 Zarządzania ryzykiem występującym na rynku finansowym. 

FiR2_U13 Stosowania języka specjalistycznego z zakresu finansów i rachunkowości. 

FiR2_U14 Prezentacji wyników własnych analiz i ocen wraz z argumentacją.  
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FiR2_U15 
Zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów 

badawczych oraz prac naukowych. 

FiR2_U16 

Potrzeba i  gotowość dalszego zdobywania wiedzy, dzielenia się nią z zespołem oraz 

poddawania pod dyskusję własnych poglądów, a także dyskutowania o problemach 

zgłoszonych przez inne osoby. 

FiR2_U17 Możliwość samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

FiR2_K01 
Zdolność dokonywania właściwych wyborów wynikających z postawionych sobie 

celów oraz hierarchii potrzeb. 

FiR2_K02 
Kwalifikacje do pełnienia różnych  funkcji wynikających zarówno z sytuacji w 

przedsiębiorstwie jak i pozycji w strukturze organizacyjnej. 

FiR2_K03 
Świadomość istnienia różnorodnych rozstrzygnięć wynikających z często podobnych 

zjawisk gospodarczych. 

FiR2_K04 
Świadomość konieczności  i zdolność  podejmowania decyzji  w sytuacji 

występowania ryzyka. 

FiR2_K05 
Aktywność we wspieraniu różnorodnych projektów o charakterze 

ogólnospołecznym, oraz w ich realizacji. 

FiR2_K06 Przygotowanie do zarządzania. 

FiR2_K07 
Świadomość wpływu działalności ekonomicznej, w tym finansowej na środowisko i 

wynikającej z tego odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

FiR2_K08 Gotowość do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. 

FiR2_K09 Możliwość poruszania się na rynku pracy i podjęcia pracy na wyższym stanowisku.  



3. Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Współczesne wyzwania ekonomii 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO 

Polityka pieniężna 

Rachunkowość zarządcza (zaawanasowana) 

Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi 

Portfel inwestycyjny 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO 

Prawo finansowe 

Standardy sprawozdawczości finansowej 

Rachunek kosztów 

Zarządzanie instytucjami kredytowymi 

Finanse i rachunkowość w praktyce 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO (DO 
WYBORU) 

ZARZĄDZANIE I FINANSE W PRZEDSIEBIORSTWIE 

Przedmiot do wyboru I 

Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE 

Strategie podatkowe i ubezpieczeniowe 

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie w praktyce 

Zarządzanie w chmurze 

Przedmiot do wyboru II 

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA 

Przedmiot do wyboru I 

Budżetowanie i controlling 

Rachunkowość międzynarodowa 

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie w praktyce 

Rachunkowość osłonowa 

Przedmiot do wyboru II 

DORADZTWO FINANSOWE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE 

Przedmiot do wyboru I 

Europejski rynek finansowy 

Strategie podatkowe i ubezpieczeniowe 

Metody oceny ryzyka finansowego 

Private Banking 

Przedmiot do wyboru II 

ANALITYKA FINANSOWA 

Przedmiot do wyboru I 

Europejski rynek finansowy 

Metody oceny ryzyka finansowego 

Przygotowywanie raportów analitycznych 

Audyt finansowy i jego narzędzia 
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Przedmiot do wyboru II 

MODUŁ JĘZYKÓW OBCYCH 

Język obcy 

MODUŁ PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ 

Seminarium badawcze 

Proseminarium 

Repetytorium 

Seminarium magisterskie 

 

4. Opis sposobów weryfikacji i oceny osiągania przez studenta efektów kształcenia. 

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. 

 

 

  

 


