FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Studia pierwszego stopnia
Kierunek Finanse i rachunkowość skoncentrowany jest na istocie funkcjonowania przedsiębiorstw
w gospodarce rynkowej, dla których podstawową w złożonym i turbulentnym środowisku XXI wieku
jest rachunek ekonomiczny. Podejmowanie decyzji strategicznych jak i operacyjnych ma zawsze
charakter finansowy. Efektywny proces decyzyjny wymaga znajomości szeroko rozumianych finansów
i rachunkowości oraz wielopłaszczyznowego oddziaływania makrootoczenia na podmiot gospodarczy.
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent posiada podstawową wiedzę w zakresie
ekonomii, prawa, finansów, rachunkowości, zarządzania i organizacji oraz technik informatycznych.
Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z zakresu finansów,
rachunkowości zgodnie z międzynarodowymi standardami, istoty funkcjonowania instytucji
finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych. Program studiów jest skomponowany z bloku
zajęć ogólnoekonomicznych i narzędziowych oraz z grupy przedmiotów kierunkowych. Omawiane
zagadnienia dotyczą wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, organizacji
i finansowania instytucji publicznych, strategii podatkowych, źródeł finansowania jednostek samorządu
terytorialnego, realizacji operacji bankowych, procesów integracji w sektorze finansowym,
rachunkowości podmiotów gospodarczych, ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Absolwenci są
przygotowywani do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i efektywnego
rozwiązywania problemów zarządzania. Są to kompetencje merytoryczne do realizacji zadań
operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach
budżetowych oraz organach skarbowych, także w warunkach postępującej globalizacji gospodarki.
Przedmioty realizowane w ramach studiów pierwszego stopnia na tym kierunku mają umożliwić
absolwentom zrozumienie przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu
makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.
Studia drugiego stopnia
Kierunek Finanse i rachunkowość łączy w sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym
finansistom, którzy powinni posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa, finansów,
rachunkowości, zarządzania i organizacji oraz technik informatycznych. Kierunek Finanse
i rachunkowość kształci specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości zgodnie z międzynarodowymi
standardami, istoty funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych.
Program studiów jest skomponowany z bloku zajęć ogólnoekonomicznych i narzędziowych oraz
z grupy przedmiotów kierunkowych. Na drugim stopniu kształcenia omawiane zagadnienia dotyczą
zaawansowanej wiedzy z zakresu polityki pieniężnej, zarządzania instytucjami kredytowymi,
rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania portfelem inwestycyjnym, standardów
sprawozdawczości finansowej, realizacji operacji bankowych, procesów integracji w sektorze
finansowym, rachunkowości podmiotów gospodarczych, ryzyka na rynku finansowym i globalnym.
Absolwenci są przygotowywani do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych
i efektywnego rozwiązywania problemów zarządzania. Są to kompetencje merytoryczne do realizacji
zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach
budżetowych oraz organach skarbowych, także w warunkach postępującej globalizacji gospodarki.
Przedmioty realizowane w ramach studiów drugiego stopnia na tym kierunku mają umożliwić
absolwentom zrozumienie przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu
makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, przygotować ich
do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej.
Proces kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość powinien wykształcić w absolwentach
umiejętność przeprowadzania analizy finansowej oraz fundamentalnej i wyciągania z nich właściwych
wniosków. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach finansowych
i niefinansowych, a także do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

