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Ogólne informacje i wskaźniki dotyczące programu studiów 

 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma/formy studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 

Liczba semestrów konieczna do ukończenia studiów na 

danym poziomie 
4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 

na danym poziomie 
120 

Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia i studentów 

Studia stacjonarne:       1496 

Studia niestacjonarne:  1216 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych 
Studia stacjonarne:       856 

Studia niestacjonarne:  576  

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia 

Studia stacjonarne:       60 (50%) 

Studia niestacjonarne:  48 (40%) 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z 

dyscyplin, do których przyporządkowany jest kierunek w 

liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia 

studiów na danym poziomie – w przypadku kierunku 

przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 

Ekonomia i finanse 100% 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 

zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni 

działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, 

do których przyporządkowany jest kierunek studiów 

104 (87%)  

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub 

nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom lub 

grupom zajęć do wyboru 
60 (50%) 

Wymiar praktyk zawodowych oraz liczba punktów 

ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk 
Nie dotyczy 

Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego – w 

przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich  
Nie dotyczy 
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Zajęcia przewidziane programem studiów  

w podziale na moduły kształcenia wraz z liczbą godzin i punktów ECTS 

 

p

. 
Nazwa zajęć ECTS 

Liczba godzin zajęć 

Studia  

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

I. Kształcenie ogólne 

1.  BHP 0 8 8 

2.  Język obcy 3 24 16 

Razem 3 32 24 

II. Kształcenie kierunkowe 

3.  Metody statystyczne 7 60 40 

4.  Prawo finansowe 4 24 16 

5.  Współczesne koncepcje finansów 4 30 16 

6.  Polityka pieniężna 4 30 24 

7.  Polityka fiskalna 4 30 16 

8.  Rachunek kosztów 7 60 40 

9.  Rachunkowość zarządcza 7 46 32 

10.  Standardy sprawozdawczości finansowej 5 30 24 

11.  Badanie sprawozdań finansowych 7 46 32 

12.  Portfel inwestycyjny 7 60 40 

13.  Zarządzanie instytucjami finansowymi 4 30 24 

14.  Wykłady monograficzne 6 48 32 

15.  Seminarium dyplomowe 16 60 32 

Razem 82 554 368 

III. Kształcenie specjalnościowe
* 

16.  Przedmiot specjalnościowy 1 6 60 40 

17.  Przedmiot specjalnościowy 2 6 60 40 

18.  Przedmiot specjalnościowy 3 4 30 16 

19.  Przedmiot specjalnościowy 4 4 30 16 

20.  Przedmiot specjalnościowy 5 5 30 24 

21.  Przedmiot specjalnościowy 6 5 30 24 

22.  Przedmiot specjalnościowy 7 5 30 24 

Razem 35 270 184 

   

 Ogółem w całym toku studiów 120 856 576 
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*
 Kształcenie specjalnościowe (wykaz specjalności i zajęć specjalnościowych) 

p

. 
Nazwa zajęć ECTS 

Liczba godzin zajęć 

Studia  

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstwa 

1.  Budżetowanie finansowe 6 60 40 

2.  
Rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń / Rachunkowość i 
sprawozdawczość budżetowa (DW) 

6 60 40 

3.  Rachunkowość podatkowa 4 30 16 

4.  Audyt i kontrola wewnętrzna / Controlling finansowy (DW) 4 30 16 

5.  Instrumenty finansowe zarządzania ryzykiem 5 30 24 

6.  Rachunkowość i finanse MŚP 5 30 24 

7.  
Etyka zawodu biegłego rewidenta / Zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji (DW) 

5 30 24 

Specjalność: Finanse menedżerskie 

1.  Analiza fundamentalna spółki 6 60 40 

2.  Budżetowanie finansowe / Strategie podatkowe (DW) 6 60 40 

3.  Controlling finansowy 4 30 16 

4.  
Krótkoterminowe decyzje finansowe / Zarządzanie zyskiem i 
polityka dywidend (DW) 

4 30 16 

5.  Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw 5 30 24 

6.  Instrumenty finansowe zarządzania ryzykiem 5 30 24 

7.  
Finansowanie zabezpieczenia społecznego / Psychologia pieniądza i 
zachowań finansowych (DW) 

5 30 24 

Specjalność: Audyt i controlling 

1.  Analiza fundamentalna spółki 6 60 40 

2.  Budżetowanie finansowe / Strategie podatkowe (DW) 6 60 40 

3.  Audyt i kontrola wewnętrzna 4 30 16 

4.  Controlling finansowy / Finanse osobiste (DW) 4 30 16 

5.  Etyka zawodu biegłego rewidenta 5 30 24 

6.  Metody i ryzyko działalności audytora 5 30 24 

7.  
Administracja i kontrola skarbowa / Zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji (DW) 

5 30 24 

Specjalność: Doradztwo podatkowo-finansowe 

1.  Analiza fundamentalna spółki 6 60 40 

2.  Prawo karne skarbowe / Strategie podatkowe (DW) 6 60 40 

3.  Controlling finansowy 4 30 16 

4.  Finanse osobiste / Prawo podatkowe (DW) 4 30 16 

5.  Administracja i kontrola skarbowa 5 30 24 

6.  Doradztwo i pośrednictwo finansowe 5 30 24 

7.  
Finansowanie zabezpieczenia społecznego / Psychologia pieniądza i 
zachowań finansowych (DW) 

5 30 24 
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Specjalność: Finanse samorządowe 

1.  Budżetowanie finansowe 6 60 40 

2.  
Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa / Postępowanie 
administracyjne (DW) 

6 60 40 

3.  Finanse lokalne i samorządowe  4 30 16 

4.  
Audyt i kontrola wewnętrzna / Inwestycje w sektorze publicznym 
(DW) 

4 30 16 

5.  Administracja i kontrola skarbowa 5 30 24 

6.  Gospodarka regionalna i lokalna 5 30 24 

7.  
Podatki i opłaty lokalne / Zarządzanie projektami europejskimi 
(DW) 

5 30 24 

Specjalność: Finanse i handel międzynarodowy 

1.  Rozliczenia międzynarodowe przedsiębiorstw 6 60 40 

2.  
Transakcje i inwestycje na giełdach towarowych / Budżetowanie 
finansowe (DW) 

6 60 40 

3.  Kryzysy finansowe i stabilność systemu finansowego  4 30 16 

4.  Controlling finansowy / Zarządzanie marketingowe (DW) 4 30 16 

5.  Zarządzanie projektami europejskimi 5 30 24 

6.  Teoria i polityka kursu walutowego 5 30 24 

7.  
Protokół dyplomatyczny / Spedycja krajowa i międzynarodowa 
(DW) 

5 30 24 

   

 Ogółem dla każdej specjalności 35 270 184 

 

 

IV. Kształcenie fakultatywne (nieobowiązkowe) - moduły kształcenia ogólnego (kulturowego i językowego)
**

 
**

Zajęcia kształcenia kulturowego i językowego, realizowane w ramach semestru wstępnego (tzw. foundation programme), są przeznaczone w 

szczególności dla cudzoziemców lub osób o niewystarczających kompetencjach w zakresie języka, w którym jest realizowany program studiów 

Moduł I  

L.p. Nazwa zajęć ECTS 

Liczba godzin zajęć  

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

1.  Kulturowe dziedzictwo Europy / Polski 3 30 16 

2.  Język obcy specjalistyczny 3 30 16 

3.  Praktyczna nauka języka (leksyka i czytanie) (DW) 5 60 32 

4.  Praktyczna nauka języka (gramatyka praktyczna) (DW) 5 60 32 

5.  Praktyczna nauka języka (konwersacje) (DW) 5 60 32 

6.  Praktyczna nauka języka (pisanie i stylistyka) (DW) 5 60 32 

7.  Praktyczna nauka języka (umiejętności zintegrowane) (DW) 4 30 16 

Razem 30 330 176 
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Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 

dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, 

uwzględniające udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia 

działalności naukowej lub udział w tej działalności 

Nazwa zajęć lub grupy zajęć 
Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczba godzin 
Liczba 

punktów 

ECTS 
Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Metody statystyczne W/Ć 60 40 7 

Współczesne koncepcje finansów W 30 16 4 

Portfel inwestycyjny W/Ć 60 40 7 

Polityka pieniężna W 30 24 4 

Polityka fiskalna W 30 16 4 

Badanie sprawozdań finansowych W/Ć 46 32 7 

Rachunek kosztów W/Ć 60 40 7 

Rachunkowość zarządcza W/Ć 46 32 7 

Wykłady monograficzne W 48 32 6 

Moduł zajęć specjalnościowych W/Ć/K 270 184 35 

Seminarium dyplomowe Sem. 60 32 16 

Razem 740 488 104 

Oznaczenia: W – wykłady; Ć – ćwiczenia, K – konwersatoria; Sem. - seminaria 

 

Zajęcia lub grupy zajęć do wyboru 

L.p. Nazwa zajęć lub grupy zajęć 
Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczba 

godzin  

(studia 

stacjonarne) 

Łączna liczba 

godzin  

(studia 

niestacjonarne) 

Liczba 

punktów 

ECTS 

1 Język obcy Lektorat 24 16 3 

2 Wykłady monograficzne W 48 32 6 

3 Seminarium dyplomowe Ć/Sem. 60 32 16 

4 Moduł zajęć kształcenia specjalnościowego W/Ć/K 270 184 35 

Razem  402 264 60 

Oznaczenia: W – wykłady; Ć – ćwiczenia, K – konwersatoria; Sem. - seminaria 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Efekty uczenia się uwzględniają uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 

2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość uzyskuje kwalifikację pełną na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

Kategoria 

charakterystyk

i efektów 

uczenia się 

Symbol 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 

finanse i rachunkowość 

absolwent: 

 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

pierwszego 

stopnia PRK 

 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

PRK 

 

W ZAKRESIE WIEDZY 

W
IE

D
Z

A
 

- 
za

k
re

s 
i 

g
łę

b
ia

 

FiR_WG01_Mgr 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i rolę współczesnych nauk społecznych, w tym ekonomii 
i finansów oraz stosowane w nich metody i teorie, a także zależności pomiędzy nimi. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG02_Mgr 
Zna w pogłębionym stopniu ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania oraz główne trendy rozwoju 
finansów i rachunkowości, a także terminologię wykorzystywaną w różnych obszarach badawczych z tego zakresu. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG03_Mgr 
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu kluczowych teorii, zjawisk, procesów, prawidłowości i mechanizmów mających 
wpływ na rozwój współczesnych finansów i rachunkowości. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG04_Mgr 
Ma pogłębioną wiedzę o strukturze systemu finansowego, w tym o instrumentach, rynkach i instytucjach 
finansowych. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG05_Mgr 
Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między różnymi systemami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i 
finansowymi, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG06_Mgr 
Ma pogłębioną wiedzę na temat metod opisu zjawisk finansowych, w tym technik pozyskiwania i przetwarzania 
danych finansowych oraz metod analizy i modelowania procesów finansowych. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG07_Mgr 
Zna w zaawansowanym stopniu metody ilościowe oraz narzędzia informatyczne niezbędne w prowadzeniu badań i 
analiz z zakresu finansów i rachunkowości. 

P7U_W P7S_WG 



8 

 

FiR_WG08_Mgr 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady sporządzania, badania i analizy sprawozdań finansowych w 

podmiotach gospodarczych, w tym instytucjach finansowych oraz jednostkach sektora publicznego. 
P7U_W P7S_WG 

FiR_WG09_Mgr 
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie rachunkowości specjalistycznej oraz rachunku kosztów i rachunkowości 
zarządczej. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG10_Mgr 
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie powiązań występujących między zjawiskami społecznymi, 
makroekonomicznymi i finansowymi oraz zna zasady prowadzenia polityki pieniężnej i fiskalnej. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG11_Mgr Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod zarządzania portfelem inwestycyjnym i ryzykiem. P7U_W P7S_WG 

FiR_WG12_Mgr 
Ma zaawansowaną wiedzę na temat wpływu finansów międzynarodowych na pozycję państwa, działalność 
podmiotów gospodarczych i funkcjonowanie gospodarstw domowych. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG13_Mgr 
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie podejmowania decyzji finansowych w podmiotach gospodarczych, 
gospodarstwach domowych i instytucjach sektora publicznego. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG14_Mgr 
Zna w pogłębionym stopniu metody wyceny i analizy fundamentalnych czynników kształtujących wartość różnych 
aktywów finansowych oraz ma zaawansowaną wiedzę na temat zarządzania wartością przedsiębiorstw. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG15_Mgr Zna i rozumie w pogłębionym stopniu międzynarodowe standardy audytu i sprawozdawczości finansowej. P7U_W P7S_WG 

FiR_WG16_Mgr 
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie kompleksowego zarządzania podmiotami sektora finansowego, w tym sektora 
bankowego. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG17_Mgr 
Posiada zaawansowaną wiedzą z zakresu regulacji prawnych niezbędnych dla prowadzenia aktywności zawodowej 
i badawczej w zakresie finansów i rachunkowości. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG18_Mgr 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę człowieka jako podmiotu kształtującego różne struktury społeczno-
ekonomiczne oraz aktywnie uczestniczącego w życiu gospodarczym. 

P7U_W P7S_WG 

FiR_WG19_Mgr 
Ma pogłębioną wiedzę z obszaru wybranej specjalności z zakresu finansów i rachunkowości, obejmującą teorię, 
terminologię, metody i zastosowania badawcze oraz praktyczne tej specjalności, w tym również w kontekście 
wzajemnych relacji do innych dyscyplin nauk społecznych. 

P7U_W P7S_WG 

W
IE

D
Z

A
 

- 
k
o
n
te

k
st

 

FiR_WK01_Mgr 
Zna i rozumie zasady etyczno-moralne obowiązujące podczas wykonywania czynności badawczych oraz praktyki 
zawodowej w zakresie finansów i rachunkowości. 

P7U_W P7S_WK 

FiR_WK02_Mgr 
Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz funkcje i zadania dyscyplin nauk 

społecznych, w tym ekonomii i finansów, w ich opisie, wyjaśnianiu i rozwiązywaniu. 
P7U_W P7S_WK 

FiR_WK03_Mgr 
Rozumie w zaawansowanym stopniu uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, organizacyjne, prawne, etyczne i 
inne, niezbędne do wykonywania roli zawodowej w zakresie finansów i rachunkowości, a także wynikające z niej 
konsekwencje. 

P7U_W P7S_WK 

FiR_WK04_Mgr Zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. P7U_W P7S_WK 

FiR_WK05_Mgr 
Rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz rozumie 

ekonomiczno-społeczne uwarunkowania tych procesów. 
P7U_W P7S_WK 
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W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI 

U
M

IE
JĘ

T
N

O
Ś

C
I 

–
 w

y
k
o
rz

y
st

an
ie

 w
ie

d
zy

 FiR_UW01_Mgr 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i finansów oraz powiązanych, innych dyscyplin z 
dziedziny nauk społecznych w celu identyfikacji, analizy, interpretacji i wyjaśniania przyczyn, przebiegu i 
konsekwencji złożonych oraz nietypowych problemów ekonomiczno-finansowych i innych dylematów 
współczesnej cywilizacji. 

P7U_U P7S_UW 

FiR_UW02_Mgr 
Potrafi właściwie dobrać i innowacyjnie wykorzystać metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne i badawcze, w celu rozwiązywania złożonych oraz nowych i nietypowych 
problemów z zakresu finansów i rachunkowości. 

P7U_U P7S_UW 

FiR_UW03_Mgr 
Potrafi dokonać właściwego doboru, krytycznej analizy źródeł wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz 
twórczej interpretacji pochodzących z nich informacji w celu efektywnego i innowacyjnego rozwiązywania 
złożonych oraz nowych i nietypowych problemów ekonomiczno-finansowych współczesnej cywilizacji. 

P7U_U P7S_UW 

FiR_UW04_Mgr 
Potrafi analizować, prognozować i modelować procesy oraz zjawiska społeczne i ekonomiczne, z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod oraz narzędzi diagnostycznych i badawczych właściwych dla finansów i rachunkowości. 

P7U_U P7S_UW 

FiR_UW05_Mgr 
Potrafi zaplanować i zrealizować proces badawczy mający na celu testowanie hipotez związanych z problemami 
badawczymi z zakresu finansów i rachunkowości. 

P7U_U P7S_UW 

FiR_UW06_Mgr 
Potrafi w twórczy sposób modyfikować istniejące lub opracowywać nowe metody, narzędzia czy instrumenty 
potrzebne do rozwiązywania nowych lub nietypowych problemów z zakresu finansów i rachunkowości. 

P7U_U P7S_UW 

FiR_UW07_Mgr 
Potrafi przygotować w językach polskim i obcym prace pisemne oraz wystąpienia ustne dotyczące aktualnych i 
złożonych problemów finansowych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy oraz dostępnych źródeł. 

P7U_U P7S_UW 

U
M

IE
JĘ

T
N

O
Ś

C
I 

–
 k

o
m

u
n
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o
w

an
ie

 

si
ę 

FiR_UK01_Mgr 
Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej i zaawansowanej terminologii z zakresu finansów i 
rachunkowości, w tym w języku obcym, korzystając przy tym z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 

P7U_U P7S_UK 

FiR_UK02_Mgr 
Potrafi zorganizować i prowadzić debatę oraz oceniać różne opinie i stanowiska z zakresu finansów i 
rachunkowości oraz aktywnie dyskutować o nich. 

P7U_U P7S_UK 

FiR_UK03_Mgr 
Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
oraz w zaawansowanym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii z zakresu finansów i rachunkowości. 

P7U_U P7S_UK 

U
M

IE
JĘ

T
-

N
O

Ś
C

I 
–
 

o
rg

an
iz

ac
ja

 

p
ra

cy
 

FiR_UO01_Mgr 
Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołów zadaniowych, badawczych i projektowych 
powołanych do rozwiązania złożonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz jest przygotowany do 
podejmowania wiodącej roli i kierowania takimi zespołami. 

P7U_U P7S_UO 

U
M

IE
JĘ

T

N
O

Ś
C

I 
 

–
 u

cz
en

ie
 

si
ę FiR_UU01_Mgr 

Potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój osobisty i zawodowy poprzez ciągłe uczenie się i 
pogłębianie posiadanych kompetencji przez całe życie oraz potrafi ukierunkować innych w tym zakresie. 

P7U_U P7S_UU 
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W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 
K

O
M

P
E

T
E

N
C

JE
 –

 o
ce

n
y
 –

 

k
ry

ty
cz

n
e 

p
o
d
ej

śc
ie

 

FiR_KK01_Mgr 
Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz wiarygodności informacji otrzymywanych z różnych źródeł 

na temat zjawisk i procesów ekonomiczno-finansowych oraz z zakresu rachunkowości. 
P7U_K P7S_KK 

FiR_KK02_Mgr 
Uznaje znaczenie wiedzy naukowej z zakresu finansów i rachunkowości w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych i praktycznych. 

P7U_K P7S_KK 

FiR_KK03_Mgr 
Jest gotów przekazywać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, uzasadniać własne poglądy dotyczące 
problemów społecznych i ekonomicznych oraz ustosunkowywać się do poglądów innych osób. 

P7U_K P7S_KK 

FiR_KK04_Mgr 
Potrafi odpowiedzialnie ocenić granice swoich kompetencji zawodowych i rozumie potrzebę zasięgania opinii 
ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemów zawodowych. 

P7U_K P7S_KK 

K
O

M
P

E
T

E
N

C
JE

  
- 

o
d
p
o
w

ie
d
zi

al
n
o
ść

 

FiR_KO01_Mgr 
Jest gotowy rozwiązywać zaawansowane problemy związane z uczestnictwem w życiu społeczno-gospodarczym, 
w tym w związku z wykonywaniem pracy zawodowej w zakresie finansów i rachunkowości. 

P7U_K P7S_KO 

FiR_KO02_Mgr 
Jest gotów inicjować różnorodne działania o charakterze gospodarczym zorientowane na interes publiczny, 
promować w swojej działalności badawczej i zawodowej rozwiązania prospołeczne z uwzględnieniem kwestii 
ekonomicznych, w tym z zakresu finansów i rachunkowości. 

P7U_K P7S_KO 

FiR_KO03_Mgr Jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, przewidując konsekwencje podejmowanych przedsięwzięć. P7U_K P7S_KO 

FiR_KO04_Mgr 
Jest gotów do wspierania innych w formie doradztwa lub innych działań w zakresie podejmowania i rozwijania 
aktywności przedsiębiorczej, zachowując przy tym obiektywizm zawodowy. 

P7U_K P7S_KO 

K
O

M
P

E
T

E
N

C
JE

  

–
 r

o
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aw

o
d
o
w

a FiR_KR01_Mgr 
Zdaje sobie sprawę z powagi konsekwencji społecznych wynikających z własnych działań zawodowych z zakresu 
finansów i rachunkowości. 

P6U_K P6S_KR 

FiR_KR02_Mgr 
Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej oraz dbać o tradycje i etos wykonywanego zawodu w zakresie 
finansów i rachunkowości oraz wymagać tego od innych osób. 

P6U_K P6S_KR 

FiR_KR03_Mgr 
Jest gotowy dbać o dorobek teoretyczny i twórczo rozwijać w pracy zawodowej osiągnięcia badawcze i praktyczne 
z zakresu finansów i rachunkowości. 

P6U_K P6S_KR 
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Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do 

nich efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

oraz liczby punktów ECTS 

 

1. KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
BHP ECTS: 0 

FiR_WG18_Mgr 
FiR_WK04_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 
FiR_KO01_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 

Definicja i istota bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe akty prawne z zakresu BHP (Kodeks 
Pracy, Rozporządzenie w sprawie BHP na uczelniach, Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej, 
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP, Rozporządzenie w sprawie szkolenia z zakresu 

BHP, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie). Instytucje pełniące nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP. Obowiązki i 
uprawnienia rektora w zakresie przestrzegania zasad BHP na uczelni. Ogólne zasady BHP 
obowiązujące na terenie uczelni. Ogólne zasady dotyczące budynków, pomieszczeń, maszyn i 
urządzeń oraz wymagania, jakie powinny spełniać. Zasady wyposażenia budynków/pomieszczeń w 
sprzęt gaśniczy, apteczki. Zasady poruszania się w ciągach komunikacyjnych. Definicja czynników 
szkodliwych oraz działania optymalizujące działania czynników. Zagrożenia wypadkowe, rodzaje 
wypadków. Przyczyny wypadków. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. Akty prawne w 

zakresie PPOŻ. Zapobieganie zagrożeniom pożarowym. Zasady postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia pożaru. Zasady posługiwania się sprzętem gaśniczym. Rodzaje gaśnic. 
Procedury ewakuacyjne. Stosowane znaki ewakuacji. Znaki bezpieczeństwa stosowane w ochronie 
przeciwpożarowej. Postępowanie w razie wypadku. Przepisy regulujące obowiązek udzielenia 
pierwszej pomocy poszkodowanemu. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Pozycja boczna ustalona. 
Opatrywanie zranień, złamań, zwichnięć, oparzeń. Postępowanie w przypadku porażenia prądem 
elektrycznym. Postępowanie w przypadku zatruć. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Język obcy ECTS: 3 

FiR_WG19_Mgr 
FiR_UW07_Mgr 
FiR_UK01_Mgr 
FiR_UK03_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 

Pogłębienie znajomości gramatyki, leksyki i słownictwa wybranego języka obcego. Pogłębienie i 
utrwalanie języka codziennego. Poznanie kultury i zwyczajów wybranych państw. Prezentacja osób, 

organizacji i innych instytucji. Pogłębienie znajomości terminologii z zakresu rachunkowości, 
ekonomii i finansów oraz dotyczącej działalności gospodarczej i spraw gospodarczych. Terminologia 

z zakresu pozostałych dyscyplin nauk społecznych. Wybrane aspekty działalności przedsiębiorstw i 
instytucji finansowych Pogłębienie kompetencji z zakresu komunikacji ustnej: prezentacje, 

negocjacje, udział w spotkaniach, dyskutowanie przypadków. Pogłębienie kompetencji z zakresu 
komunikacji pisemnej: notatka służbowa, korespondencja służbowa, raport, umowy i porozumienia, 

kontrakty, artykuł, ogłoszenie, prezentacja. Proces rekrutacji: CV, list motywacyjny, rozmowa 
kwalifikacyjna. 

2. KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Metody statystyczne ECTS: 7 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG06_Mgr 

FiR_WG07_Mgr 
FiR_WG18_Mgr 
FiR_WK01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UW04_Mgr 
FiR_UW05_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 

FiR_KK02_Mgr 

Statystyka opisowa – przypomnienie. Elementy kombinatoryki. Prawdopodobieństwo. Aksjomaty 
rachunku prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. Zdarzenia niezależne. Schemat 
Bernoulli’ego. Pojęcie zmiennej losowej. Zmienne losowe o rozkładzie skokowym. Zmienne losowe 
o rozkładzie ciągłym. Funkcja prawdopodobieństwa. Funkcja gęstości. Dystrybuanta zmiennej 
losowej. Podstawowe parametry: wartość oczekiwana, wariancja. Przykładowe rozkłady zmiennych 
losowych. Rozkłady: dwumianowy, geometryczny, Poissona, jednostajny, wykładniczy, gamma, 

Weibulla, normalny, normalny standaryzowany, logarytmiczno-normalny, t-Studenta, chi-kwadrat, 
F-Snedecora. Tablice statystyczne. Ilustracje w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Istota badań 
reprezentatywnych. Populacja generalna. Próba losowa. Schemat losowania i operat losowania. Idea 
losowania prostego. Idea losowania warstwowego. Wybrane statystyki z próby. Rozkłady statystyk z 
próby: średniej, frakcji elementów wyróżnionych w próbie. Estymacja punktowa i przedziałowa 
podstawowych parametrów rozkładu. Pojęcie estymatora i jego własności. Przedziały ufności. 
Estymacja średniej w populacji. Estymacja frakcji elementów wyróżnionych. Estymacja wariancji i 
odchylenia standardowego. Zagadnienie liczebności próby. Weryfikacja hipotez statystycznych – 

idea i zasady formułowania hipotezy zerowej i hipotezy alternatywnej. Błędy przy weryfikacji 
hipotez. Testy istotności. Weryfikacja hipotez dotyczących średniej, frakcji elementów 
wyróżnionych, wariancji. Weryfikacja hipotez statystycznych: porównanie dwóch prób. Hipotezy 
dotyczące średniej, frakcji elementów wyróżnionych. Test niezależności chi-kwadrat. Miary 
zależności cech jakościowych. Analiza dyskryminacyjna. Metoda głównych składowych. 
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Zastosowania metod statystycznych. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Współczesne koncepcje finansów ECTS: 4 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 

FiR_WG05_Mgr 
FiR_WK01_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UK01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KO02_Mgr 
FiR_KR03_Mgr 

Finanse jako dyscyplina naukowa. Fundamentalne teorie finansowe. Praktyczny, badawczy i 
naukowy aspekt finansów. Interdyscyplinarność nauki o finansach. Najważniejsze współczesne 
koncepcje finansów. Nurt finansów behawioralnych. Rola psychologii w wyjaśnianiu zachowań  
uczestników rynku finansowego. Teoria perspektywy. Zjawisko finansyzacji gospodarki. Istota i 
konsekwencje finansyzacji, w tym wpływ nadmiernego rozwoju sfery finansowej gospodarki na 
powstanie nierówności społecznych. Ekonomia i finanse współdzielenia. Polityka finansowa w 

zakresie kształtowania konsumpcji społecznej. Polityka finansowa wobec sfery gospodarczej. 
Łączenie finansów publicznych i prywatnych w finansowaniu zabezpieczenia społecznego. 
Omówienie osiągnięć nauki o finansach przez pryzmat dokonań Noblistów z ekonomii i finansów. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Polityka pieniężna ECTS: 4 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 
FiR_WG10_Mgr 
FiR_WK01_Mgr 

FiR_WK02_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UK01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KO02_Mgr 
FiR_KR03_Mgr 

Podstawowe pojęcia i definicje (pieniądz, system finansowy, polityka pieniężna, bankowość 
centralna, inflacja, deflacja, podaż pieniądza, popyt na pieniądz). Mechanizmy kreacji pieniądza i 
transmisji polityki pieniężnej. Cele i strategie polityki pieniężnej. Instrumenty polityki pieniężnej. 
Współzależności w realizacji polityki fiskalnej i pieniężnej oraz ich wpływ na kształtowanie się 

kursu walutowego. Instrumenty polityki pieniężnej przeciwdziałania inflacji. Wpływ i znaczenie 
kryzysu finansowego na działalność banku centralnego. Główne czynniki niepewności w realizacji 
polityki pieniężnej w dobie kryzysu. Quatitative Easing – jako przykład niestandardowych 
instrumentów polityki pieniężnej. Przykłady programów i działań banków centralnych w okresach 
kryzysów finansowych. Europejska integracja monetarna. Strategia realizacji integracji polityki 
pieniężnej w skali europejskiej i globalnej. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Polityka fiskalna ECTS: 4 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 
FiR_WG10_Mgr 
FiR_WK01_Mgr 

FiR_WK02_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UK01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KO02_Mgr 
FiR_KR03_Mgr 

Polityka fiskalna – wprowadzenie. Funkcje polityki fiskalnej. Ewolucja polityki fiskalnej. Zadania 
publiczne. Polityka wydatkowa. Efektywność wykonywania zadań publicznych. Źródła finansowania 

zadań publicznych. Polityka podatkowa. Decentralizacja fiskalna. Planowanie krótko- i 
długookresowe. Deficyt, różne ujęcia sald budżetowych, procedura nadmiernego deficytu. Dług 
publiczny. Zarządzanie długiem publicznym. Konsolidacja fiskalna, stabilność finansów 
publicznych. Nadzór fiskalny. Jawność i przejrzystość fiskalna. 

 
Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Prawo finansowe ECTS: 4 

FiR_WG01_Mgr 

FiR_WG17_Mgr 
FiR_WK03_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 

Konstytucyjne podstawy prawa finansów publicznych, geneza i ewolucja prawa finansów 
publicznych, prawo finansów publicznych w systemie prawa, zasady prawa finansów publicznych, 

elementy międzynarodowego prawa finansów publicznych, system danin publicznych, prawne 
aspekty gospodarki budżetowej, problematyka długu publicznego, jednostki sektora finansów 
publicznych, prawo finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawo walutowe i dewizowe, 
zagadnienie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

  

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Rachunek kosztów ECTS: 7 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 
FiR_WG09_Mgr 
FiR_WK01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 
FiR_UW07_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 

FiR_KK02_Mgr 
FiR_KK04_Mgr 
FiR_KO04_Mgr 
FiR_KR03_Mgr 

 

Cel i przedmiot rachunku kosztów przedsiębiorstwa. Miejsce rachunku kosztów w systemie 
informacyjnym rachunkowości. Definiowanie kosztu. Koszt a pojęcia bliskoznaczne: wydatek, 
nakład, strata. Wpływ kosztów na efektywność gospodarowania. Klasyfikacja kosztów dla potrzeb 
rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodu. Koszty w rachunkowości finansowej (koszty działalności operacyjnej 
podstawowej, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe). Koszty wg rodzaju i wg miejsce 
powstawania. Klasyfikacja kosztów w działalności podstawowej na potrzeby podejmowania decyzji 
(stałe, zmienne; istotne, nieistotne itd.). Zasady ewidencji i rozliczania kosztów w rachunkowości 

finansowej. Istota rachunku kosztów pełnych. Warianty ewidencji kosztów a sposoby ustalania 
wyniku finansowego. Warianty sporządzania rachunku zysków i strat. Wartości poznawcze 
informacji o kosztach w ramach sprawozdawczości finansowej. Rachunek kosztów zmiennych. Istota 
kosztów stałych i zmiennych. Metody podziału na koszty stałe i zmienne. Ustalanie wyniku 
finansowego w rachunku kosztów pełnych a zmiennych. Rola marży w rachunku kosztów 
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zmiennych. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych. Tradycyjne metody 
kalkulacji kosztów. Kalkulacja podziałowa prosta, ze współczynnikami i przy produkcji sprzężonej. 

Kalkulacja fazowa. Kalkulacja doliczeniowa (asortymentowa i zleceniowa). Rachunek kosztów 
działań (ABC) jako nowoczesna metoda kalkulacji kosztów. Przesłanki do stosowania. Podstawowe 
pojęcia (proces, działanie, nośnik). Rachunek kosztów działań i jego odmiany. Etapy wdrożenia 
rachunku kosztów działań. Wady i zalety. Ocena skuteczności wdrożenia rachunku kosztów działań. 
Nowoczesne rachunki kosztów w jednostce gospodarczej. Rachunek kosztów celu. Rachunek 
kosztów klienta. Rachunek kosztów życia produktu. Rachunek kosztów jakości. Rachunek kosztów 
Kaizen. Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej. Planowanie i 
kontrola kosztów. Rozliczanie odchyleń budżetowych kosztów. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Zarządzanie instytucjami finansowymi ECTS: 4 

FiR_WG04_Mgr 
FiR_WG16_Mgr 
FiR_WK05_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK03_Mgr 
FiR_KR03_Mgr 

Monetarne i niemonetarne instytucje finansowe. Rodzaje banków. Funkcje instytucji finansowych; 
uzasadnienie regulacji nadzorczych działalności instytucji finansowych. Proces zarządzania, funkcje 
zarządzania. Umiejętności kierownicze (poziom zarządzania a wymagane umiejętności). Zarządzanie 
strategiczne w instytucjach finansowych. Zarządzanie międzynarodowe i globalizacja w usługach 

finansowych. Zalety i wady ekspansji międzynarodowej. Konglomeraty finansowe. Zarządzania 
marketingowe w instytucjach finansowych. Zarządzanie relacjami z klientem. Zarządzanie ryzkiem 
instytucji finansowych. Sekurytyzacja. Współczynnik wypłacalności jako nadzorcza miara 
adekwatności kapitałowej instytucji bankowej. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Portfel inwestycyjny ECTS: 7 

FiR_WG06_Mgr 

FiR_WG11_Mgr 
FiR_WK01_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UK01_Mgr 
FiR_KK04_Mgr 
FiR_KO04_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 

Rynek finansowy i ryzyko inwestycyjne. Istota rynku finansowego, szczególne cechy papieru 
wartościowego, istota ryzyka inwestycyjnego i jego rodzaje oraz czynniki określające poziom stopy 
procentowej i cenę kapitału. Wycena akcji. Czynniki determinujące wartość akcji, wartość 
wewnętrzna, modele dyskontowe, modele empiryczno-indukcyjne, inne metody wyceny akcji. 
Wycena obligacji. Określenie ceny, podstawowy model wyceny, stopa zwrotu w terminie do 
wykupu, procedury klasyfikacji obligacji. Analiza portfelowa. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko 
papierów wartościowych, zarządzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych i zasady ich konstrukcji 

(zasady dywersyfikacji portfela), uwzględnianie krótkiej sprzedaży, skłonność do ryzyka, 
uwzględnianie w portfelu lokat pozbawionych ryzyka, inne sposoby tworzenia portfela (model jedno- 
i wieloindeksowy), model równowagi rynku kapitałowego CAPM, ocena rentowności portfela 
inwestycji. Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych. Istota inwestowania i alokacja zasobów 
inwestora – istota inwestowania, cykl życia i cele inwestycyjne, proces zarządzania portfelem i 
ograniczenia inwestycyjne, cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych. Znaczenie alokacji 
zasobów. Wykorzystanie inwestycji z rynku globalnego – potrzeba globalnego inwestowania, 
możliwości w zakresie globalnego inwestowania. Strategie zarządzania portfelem akcji – pasywne 

zarządzanie portfelem. Aktywne zarządzanie portfelem. Strategie alokacji aktywów. Instrumenty 
pochodne w zarządzaniu portfelem akcji. Usługi zarządzania aktywami. Strategie zarządzania 
portfelem obligacji – pasywne strategie zarządzania. Aktywne strategie zarządzania. Techniki 
finansowania dopasowanego. Immunizacja wypadkowa w strategiach zarządzania obligacjami. 
Ujęcie portfelowe inwestycji – czynniki strukturyzujące portfel. Przykładowe kształty rozkładu stóp 
zwrotu. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Rachunkowość zarządcza ECTS: 7 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 
FiR_WG09_Mgr 
FiR_WK01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 

FiR_UW07_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KK04_Mgr 
FiR_KO04_Mgr 
FiR_KR03_Mgr 

Rachunkowość zarządcza – istota, cele, cechy. Relacje między rachunkowością zarządczą a 
controllingiem, rachunkowością finansową, rachunkiem kosztów. Informacje w procesie 
podejmowania decyzji. Zarządcze klasyfikacje kosztów. Rachunek kosztów zmiennych i analiza 

punktu krytycznego (progu rentowności) w zarządzaniu operacyjnym.. Budżetowa metoda 
zarządzania. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności. Budowa i wykorzystanie w 
rachunkowości zarządczej strategicznej karty wyników. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Badanie sprawozdań finansowych ECTS: 7 

FiR_WG08_Mgr 
FiR_WG10_Mgr 
FiR_WG15_Mgr 

Funkcje sprawozdań finansowych. Cele sprawozdań finansowych. Użytkownicy sprawozdań 
finansowych. Elementy sprawozdań finansowych. Motywy i metody fałszowania sprawozdań 
finansowych. Możliwości i ograniczenia fałszowania sprawozdań finansowych. Cel badania  
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FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK03_Mgr 

FiR_WK05_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KK04_Mgr 
FiR_KO04_Mgr 

FiR_KR03_Mgr 

sprawozdań finansowych. Dokumentacja powstająca podczas inwentaryzacji. Badanie, zatwierdzanie 
i udostępnianie sprawozdań finansowych. Biegły rewident, jego bezstronność i niezależność. Wybór 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jednostki. Procedury, metody i 
techniki badania sprawozdań finansowych. Dowody rewizyjne. Organizacja pracy biegłego 
rewidenta. Etapy badania sprawozdania finansowego. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Standardy sprawozdawczości finansowej ECTS: 5 

FiR_WG08_Mgr 
FiR_WG10_Mgr 
FiR_WG15_Mgr 

FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK03_Mgr 
FiR_WK05_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 

FiR_KK04_Mgr 
FiR_KO04_Mgr 
FiR_KR03_Mgr 

Rachunkowość jako system informacyjny. Sprawozdanie finansowe według MSR i Ustawy o 
rachunkowości z podziałem na poszczególne jego elementy – analiza porównawcza. Koszty 
działalności operacyjnej i ich ewidencja. Istota i sposób ujmowania przychodów w rachunkowości. 
Rezultaty finansowe działalności jednostki gospodarczej. Rzeczowe aktywa trwałe (istota, zakres, 
klasyfikacja). Wartości niematerialne i prawne (istota, elementy, zasady wyceny, ewidencja zmian). 
Rezerwy w rachunkowości (okoliczności tworzenia, wycena i ujęcie rezerw w bilansie). Regulacje 
MSSF w zakresie aktywów finansowych. Regulacje MSSF w zakresie zobowiązań finansowych. 
Inwentaryzacja aktywów i pasywów. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Wykłady monograficzne  ECTS: 6 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 
FiR_WK02_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 
FiR_UK01_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 

FiR_KR03_Mgr 

Treści wykładów monograficznych są ustalane odrębnie w sylabusach. Student na II roku studiów II 
stopnia wybiera dwa wykłady do zaliczenia spośród zgłoszonych propozycji. Tematy wykładów 

monograficznych odnoszą się do współczesnych problemów teoretycznych z zakresu danego 
kierunku studiów oraz dyscypliny naukowej, do której kierunek został przyporządkowany.  

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Seminarium dyplomowe ECTS: 16 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG02_Mgr 

FiR_WG03_Mgr 
FiR_WG06_Mgr 
FiR_WG07_Mgr 
FiR_WK01_Mgr 
FiR_WK04_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 
FiR_UW05_Mgr 

FiR_UW07_Mgr 
FiR_UK01_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KK03_Mgr 

FiR_KO01_Mgr 
FiR_KR03_Mgr 

Podstawy metodyki badań w ekonomii, finansach i rachunkowości. Wymagania formalne 
niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej. Zasady i dobre praktyki w przygotowywaniu 
pracy dyplomowej - sposób przygotowywania przypisów, powoływania się na źródła. Umiejętność 
analizy tekstu naukowego. Wybór tematu badawczego. Przygotowywanie poszczególnych części 
pracy. Uzasadnienie wyboru tematu, cel, hipoteza, metodyka badań, przegląd literatury przedmiotu, 
charakterystyka obiektu badawczego, wyniki badań. Przestrzeganie zasad prawa autorskiego, 

umiejętności praktycznego zastosowania wymagań dotyczących pracy dyplomowej w trakcie jej 
pisania, umiejętność posługiwania się naukową terminologią, zgodną z podjętym problemem 
badawczym. Prezentowanie tematów i zakresów prac dyplomowych, referowanie koncepcji 
(teoretycznej i empirycznej) pracy dyplomowej (prezentacja, dyskusja), przedstawienia wyników 
badań oraz przygotowanie do obrony pracy na egzaminie dyplomowym. 
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3. KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Budżetowanie finansowe ECTS: 6  

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 
FiR_WG07_Mgr 
FiR_WG09_Mgr 
FiR_WK01_Mgr 
FiR_WK02_Mgr 

FiR_WK03_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UK01_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KO01_Mgr 
FiR_KO03_Mgr 

FiR_KO04_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 
FiR_KK04_Mgr 

Wprowadzenie do budżetowania. Definicja budżetu. Istota budżetowania. Funkcje budżetowania. 
Budżetowanie a plan gospodarczy. Cele budżetowania. Rodzaje budżetowania. Ośrodki 
odpowiedzialności w procesie budżetowania. Budżetowanie w centrach odpowiedzialności. Zasady 
wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności. Rodzaje centrów odpowiedzialności. Ogólne zasady 

budżetowania w centrach odpowiedzialności. Budżetowanie w centrum odpowiedzialności za koszty. 
Budżetowanie w centrum odpowiedzialności za przychody. Budżetowanie w centrum 
odpowiedzialności za zysk. Budżetowanie w centrum odpowiedzialności inwestycji. Raportowanie 
wyników. Budżet główny przedsiębiorstwa oraz budowa budżetów dla podmiotów reprezentujących 
różne sektory gospodarki. Budżetowanie projektów inwestycyjnych. Budowa budżetów 
operacyjnych. Budowa miesięcznego budżetu gotówkowego. Metody oceny odchyleń od budżetów. 
Problematyka analizy odchyleń od budżetu. Zalecenia w procesie budżetowania. Kontrola wykonania 
budżetu. Budżet sztywny a elastyczny. Metoda podstawień łańcuchowych. Wady i zalety 
budżetowania. Zasady beyond budgeting. Budżet w procesie zarządzania. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Analiza fundamentalna spółki ECTS: 6 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 
FiR_WG04_Mgr 
FiR_WG06_Mgr 
FiR_WG07_Mgr 
FiR_WG11_Mgr 
FiR_WG14_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 

FiR_WK02_Mgr 
FiR_WK03_Mgr 
FiR_WK04_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 
FiR_UW05_Mgr 
FiR_UW07_Mgr 

FiR_UK01_Mgr 
FiR_UK03_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KK03_Mgr 
FiR_KO01_Mgr 
FiR_KO04_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 

FiR_KR02_Mgr 
FiR_KR03_Mgr 

Istota i cele analizy fundamentalnej. Geneza, nurty i cechy analizy fundamentalnej. Części, etapy i 
procedura przygotowania analizy fundamentalnej. Charakterystyka poszczególnych części analizy 
fundamentalnej – analiza makroekonomiczna, sektorowa, sytuacyjna i finansowa przedsiębiorstwa. 

Rodzaje wartości spółki będące w punkcie zainteresowania analizy fundamentalnej. Determinanty 
wartości fundamentalnej spółki i metody ich wyodrębniania. Techniki analizy oddziaływania 
determinant na wartość fundamentalną spółki – wskaźniki wartości kreowanej. Modele 
deterministyczne monitorowania czynników ekonomicznych kształtujących wartość fundamentalną 
przedsiębiorstwa. Analiza kształtowania się progowych (granicznych) wielkości determinant 
wartości spółki. Pomiar wartości fundamentalnej spółki. Charakterystyka metod i modeli wyceny. 
Budowa i procedura opracowania wyceny dochodowej - modele DDM i DCF. Formułowanie założeń 
na potrzeby wyceny dochodowej. Pomiar wartości dochodowej. Budowa i procedura wyceny 

porównawczej. Wyceny majątkowe w analizie fundamentalnej. Porównywanie wyników wyceny z 
wartością rynkową spółki - opracowanie rekomendacji inwestycyjnych. Strategie inwestycyjne oparte 
na analizie fundamentalnej – inwestowanie w wartość, inwestowanie we wzrost. Siła fundamentalna 
spółki. Metody selekcji spółek do portfela inwestycyjnego wykorzystujące wskaźniki siły 
fundamentalnej. Budowa portfela inwestycyjnego opartego na spółkach wyselekcjonowanych po 
zastosowaniu analizy fundamentalnej. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń ECTS: 6  

FiR_WG06_Mgr 

FiR_WG07_Mgr 
FiR_WG14_Mgr 
FiR_WG15_Mgr 
FiR_WG16_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 
FiR_UW06_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 

FiR_KO03_Mgr 

Banki i zakłady ubezpieczeń - podstawy rachunkowości bankowej i zakładów ubezpieczeń. Istota 

działalności banku i cechy charakterystyczne rachunkowości bankowej. Zasady prowadzenia ksiąg 
rachunkowych w bankach i zakładach ubezpieczeń. Inwentaryzacja, operacje bankowe a czynności 
bankowe, dokumentacja księgowa banku. Ujmowanie w księgach i wycena aktywów i pasywów 
banków i zakładów ubezpieczeń. Ewidencja księgowa aktywów trwałych. Ewidencja obrotu 
gotówkowego. Ewidencja na rachunkach bankowych. Kredyty i produkty ubezpieczeniowe i ich 
ewidencja na rachunkach księgowych. Ewidencja księgowa papierów wartościowych. Ewidencja 
bezgotówkowych rozrachunków i rozliczeń finansowych. Ewidencja kapitałów własnych. Ewidencja 
przychodów i kosztów banków i ubezpieczycieli. Ewidencja działalności dewizowej i operacji 

walutowych. 
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Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa ECTS: 6 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG06_Mgr 
FiR_WG08_Mgr 
FiR_WG15_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK02_Mgr 

FiR_UW02_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KK04_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości budżetowej. Sektor finansów publicznych. 
Specyfika form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych. Struktura i zadania 
jednostek samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki budżetu, w tym jednostek samorządu 
terytorialnego. Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych.  Specyfika rachunkowości budżetowej w administracji centralnej i na szczeblu 
samorządowym. Zasady rachunkowości oraz plan kont w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Ewidencja wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rachunkowość w ogranie 
podatkowym. Jednostka samorządu terytorialnego, jako organ podatkowy. Specyfika rachunkowości 
w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym. Plan finansowy, ewidencja i 
sprawozdawczość. Sprawozdawczość budżetowa w sektorze publicznym. Zakres sprawozdań 
budżetowych. Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym. Zakres sprawozdań 
finansowych. Analiza finansowa jednostek sektora finansów publicznych. Metody analizy finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola zarządcza i audyt sektora publicznego. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Rachunkowość podatkowa ECTS: 4 

FiR_WG08_Mgr 
FiR_WG15_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK02_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 

FiR_UK02_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KK04_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 

Podmiot, cele i zadania rachunkowości podatkowej. Rachunkowość podatkowa w systemie 
rachunkowości podmiotu gospodarczego. Cechy podatku. System podatkowy i funkcje podatków. 
Przychody i koszty według prawa bilansowego i podatkowego. Różnice pomiędzy wynikiem 

podatkowym a wynikiem finansowym. Różnice trwałe i przejściowe. Podatek odroczony. Aktywa z 
tytułu podatku odroczonego. Ewidencje i deklaracje w podatku dochodowym. Ewidencje i deklaracje 
w podatku VAT. Przykłady różnic ujęcia podatkowego i bilansowego dla wybranych wielkości 
ekonomicznych. Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwach. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Controlling finansowy ECTS: 4 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG06_Mgr 
FiR_WG08_Mgr 
FiR_WG15_Mgr 

FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK02_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KK04_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 

FiR_KR02_Mgr 

Istota i zadania controllingu finansowego - elementy składowe controllingu finansowego, zadania 
controllingu w grupie kapitałowej, miejsce controllingu finansowego w strukturze controllingu 
funkcyjnego, efekty stosowania controllingu finansowego. Cele strategicznego i operacyjnego 
controllingu finansowego,  narzędzia controllingu, sylwetka controllera finansowego i jego zadania, 
ewolucja funkcji controllera finansowego w erze przemysłowo-usługowej i erze wiedzy. Miejsce 

komórki controllingu finansowego w strukturze organizacyjnej grup kapitałowych, wady i zalety 
szczeblowego i liniowego podporządkowania komórki controllingu, struktura i podporządkowanie 
komórki controllingu finansowego w grupach kapitałowych , komórka controllingu jako centrum 
kosztów, centrum zysku, lub corporate bank. Rozwiązania w obszarze controllingu finansowego w 
międzynarodowych grupach kapitałowych - praktyczne przykłady funkcjonowania controllingu 
finansowego w międzynarodowych grupach kapitałowych. Narzędzia sterowania przepływem 
gotówki w korporacjach (cash management i funkcja treasury w korporacjach, narzędzia sterowania 
przepływem gotówki w grupach kapitałowych, istota i podstawy prawne kompensat, netting i jego 

rodzaje, procedura nettingu oraz jego efekty. Cash pooling jako metoda ograniczania 
zapotrzebowania na kapitały obce w podmiotach grupy kapitałowej - istota cash poolingu, rodzaje 
cash poolingu, efekty wykorzystania cash poolingu dla przedsiębiorstw, korzyści stosowania cash 
poolingu dla banków. Sposoby zasilania kapitałami własnymi spółek w grupie kapitałowej (akcje 
krzyżowe, wydzielanie spółek - spin off, split off, wprowadzanie ich na giełdę, wydzielanie części 
kapitału własnego (equity carve out), emisja akcji nakierowanych (tracking stock) emisja akcji i 
obejmowanie ich przez spółkę dominującą w grupie. Wewnętrzna i zewnętrzna emisja obligacji - 
wzajemne obejmowanie obligacji w ramach grupy kapitałowej, warunki emisji obligacji w umowach 

obligacyjnych, emisja obligacji na rynkach międzynarodowych, rating obligacji, warunki emisji i 
stopy zwrotu z obligacji w warunkach kryzysu gospodarczego. Kowenanty i ich dotrzymywanie w 
zaciąganiu kredytów i emisji obligacji - istota i rodzaje kowenantów, kowenanty finansowe. Pożyczki 
i inne obce źródła finansowania spółek w ramach grupy kapitałowej - pożyczki wewnątrzgrupowe, 
pożyczki podporządkowane, pożyczki fasadowe i równoległe, pożyczki leasingowe, inne obce źródła 
finansowania. Dobór sposobów utrzymania równowagi finansowej w przedsiębiorstwie jako zadanie 
controllera finansowego - kryteria doboru sposobów utrzymania równowagi finansowej, 
krótkoterminowe sposoby przywracania równowagi finansowej, (układy , ugody, przyśpieszona 
restrukturyzacja, zmiany polityki finansowej w obszarze aktywów obrotowych), długoterminowe 

sposoby zapewnienia równowagi finansowej przedsiębiorstwa 
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Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Audyt i kontrola wewnętrzna ECTS: 4 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 
FiR_WG05_Mgr 
FiR_WG08_Mgr 
FiR_WK01_Mgr 

FiR_WK02_Mgr 
FiR_WK05_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 
FiR_UW05_Mgr 
FiR_UW07_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 

FiR_KR02_Mgr 

Wprowadzenie do tematyki audytu i kontroli; wyjaśnienie genezy i ewolucji audytu i kontroli 
wewnętrznej. Audyt wewnętrzny w systemie kontroli wewnętrznej czy zarządczej. Standardy audytu 
wewnętrznego i standardy kontroli wewnętrznej – podobieństwa i różnice. Kodeks etyki i 
kwalifikacje zawodowe audytora i kontrolera. Metodologia i metodyka w audycie i kontroli. Dowody 
w audycie i kontroli. Planowanie roczne i analiza ryzyka. Programowanie zadań audytu i kontroli 
wewnętrznej. Dobór próby w zadaniach. Dokumenty wynikowe w audycie i kontroli wewnętrznej. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Instrumenty finansowe zarządzania ryzykiem ECTS: 5 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 

FiR_WG04_Mgr 
FiR_WG11_Mgr 
FiR_WG12_Mgr 
FiR_WG13_Mgr 
FiR_WG14_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK01_Mgr 
FiR_WK03_Mgr 

FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UW06_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KK03_Mgr 
FiR_KO01_Mgr 

FiR_KO03_Mgr 
FiR_KO04_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 
FiR_KK04_Mgr 

Ryzyko i jego rodzaje – podstawowe pojęcia. Instrumenty pochodne – kontrakty terminowe jako 
instrumenty zarządzania ryzykiem. Kontrakty opcyjne jako instrumenty zarządzania ryzykiem. 

Strategie opcyjne. Swapy jako instrumenty zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem 
kredytowym i ryzykiem stopy procentowej. Kontrakty CFD jako instrumenty zarządzania ryzykiem. 
Zarządzaniem ryzykiem płynności. Zarządzanie ryzykiem walutowym. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Rachunkowość i finanse MŚP ECTS: 5 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG06_Mgr 
FiR_WG08_Mgr 
FiR_WG15_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK02_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 

FiR_UK02_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KK04_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 

Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa. Polityka rządu wobec sektora MSP. Czynniki 

wpływające na działalność MSP. Instytucje otoczenia biznesu. Obszary i kwalifikacje działalności. 
Charakterystyka decyzji finansowych. Zarządzanie podatkami w MSP. Instrumenty zarządzania 
podatkami. Optymalizacja w zarządzaniu podatkami. Metodyka budowy strategii podatkowej. 
Zewnętrzne źródła finansowania MSP. Faktoring. Leasing. Programy pomocowe wspierające rozwój 
działalności MSP. Analiza inwestycji rzeczowych w MSP. Zarządzanie środkami pieniężnymi w 
MŚP. Uproszczona ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych w MŚP. Księga przychodów i 
rozchodów. Sprawozdawczość finansowa MŚP. Deklaracje podatkowe MŚP. 
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Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Etyka zawodu biegłego rewidenta ECTS: 5 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG06_Mgr 
FiR_WK01_Mgr 
FiR_WK04_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 

FiR_KR02_Mgr 

Podstawowe pojęcia z zakresu etyki zawodowej. Specyfika zawodu społecznego zaufania. Kodeksy 

etyczne. Naczelne zasady etyki zawodowej. Cele i idee zawodu biegłego rewidenta. Role i zadania 
biegłego rewidenta. Biegły rewident w różnych rolach zawodowych i etyczne wyzwania związane z 
tymi rolami. Tajemnica zawodowa i jej ograniczenia. Etyka badań finansowych i rachunkowych. 
Moralne ograniczenia swobody badacza. Niebezpieczeństwa etyczne związane z wykorzystaniem 
wiedzy. Dylematy etyczne w pracy biegłego rewidenta. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji ECTS: 5 

FiR_WG01_Mgr 

FiR_WK04_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 

Wpływ strony podmiotowo-przedmiotowej na bezpieczeństwo funkcjonowania jednostki 
organizacyjnej. Postępowania sprawdzające (potrzeba prowadzenia sprawdzeń wobec osób, 

mających dostęp do istotnych informacji, mających wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania 
jednostek organizacyjnych. Zarządzanie stroną przedmiotową w zakresie zgodnego z 
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa (m.in. RODO, Ustawa o ochronie informacji 
niejawnych). 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Strategie podatkowe ECTS: 6  

FiR_WG04_Mgr 
FiR_WG17_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW06_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 

Strategie podatkowe w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Strategie podatkowe 
w zakresie opodatkowania przychodu lub dochodu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej. Strategie podatkowe w zakresie opodatkowania przychodu lub 
dochodu osób fizycznych. Strategie podatkowe w zakresie opodatkowania majątku. Strategie 
podatkowe w zakresie opodatkowania obrotu generowanego przez osoby nieprowadzące działalności 
gospodarczej. Strategie podatkowe w zakresie opodatkowania działalności rolniczej i leśnej. Strategie 
podatkowe w zakresie opodatkowania zryczałtowanego. Strategie podatkowe w zakresie uzyskiwania 
zwrotów przez osoby niebędące lub będące przedsiębiorcami. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Krótkoterminowe decyzje finansowe ECTS: 4 

FiR_WG13_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 

FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 

Istota i zakres krótkoterminowych decyzji finansowych. Modele i instrumenty zarządzania zapasami. 
Modele i instrumenty zarządzania należnościami. Modele zarządzania gotówką i płynnymi aktywami 
finansowymi. Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi. Krótkoterminowe instrumenty 
dłużne. Zarządzanie płynnością finansową i bieżącymi przepływami pieniężnymi. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Zarządzanie zyskiem i polityka dywidend ECTS: 4 

FiR_WG08_Mgr 
FiR_WG13_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 

FiR_KR01_Mgr 

Źródła powstawania zysku. Analiza zyskowności i rentowności. Modele podziału zysku. Modele 
wypłaty dywidend. Analiza wypłat dywidend. Polityka dywidend w grupach kapitałowych – 

determinanty kształtujące poziom zysków zatrzymanych w spółkach zależnych grupy kapitałowej, 
modele polityki dywidend w grupach kapitałowych, opodatkowanie dywidend, czynniki kształtujące 
politykę dywidend w grupach kapitałowych. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw ECTS: 5 

FiR_WG13_Mgr 

FiR_WG19_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 

Teoria i praktyka kształtowania strategii inwestycyjnych przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim z 
istota i klasyfikacja dostępnych strategii przedsiębiorstw, proces formułowania i wdrażania strategii, 

działalność inwestycyjna przedsiębiorstw i towarzyszące jej strategie inwestycyjne, znaczenie 
inwestycji w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako podmiot 
gospodarujący i inwestujący. Inwestowanie w przedsiębiorstwie - istota, pojęcia i problemy. Wybory 
i decyzje strategiczno-inwestycyjne. Istota zarządzania inwestycjami przedsiębiorstwa. Inwestycje 
wzrostu zewnętrznego i wewnętrznego, w tym fuzje i przejęcia. Rozwojowe i inwestycyjne projekty 
przedsiębiorstwa. Inwestycje finansowe przedsiębiorstw. Analiza struktury inwestycji 
przedsiębiorstw w gospodarce narodowej. 
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Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Finansowanie zabezpieczenia społecznego ECTS: 5 

FiR_WG10_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK02_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 

FiR_UW06_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 
FiR_KK03_Mgr 

Pojęcie bezpieczeństwa socjalnego. Rodzinne gospodarstwo domowe jako podmiot zagrożony 
brakiem bezpieczeństwa socjalnego. Pojęcia ryzyka socjalnego i ryzyka społecznego. Znaczenie 
świadomości ryzyka społecznego. Polityka społeczna jako zarządzanie ryzykiem społecznym. 
Postępowanie z ryzykiem społecznym. Udział państwa w zarządzaniu. Udział podmiotu 
zatrudniającego (pracodawcy) w zarządzaniu. System zabezpieczenia społecznego. Aspekty systemu 
zabezpieczenia społecznego: celowościowy, przedmiotowy, podmiotowy, instrumentalny, 

dystrybucyjny, kompensacyjny, zarządczy, legislacyjny. Finansowanie publicznego systemu 
zabezpieczenia społecznego. Kryteria zróżnicowania: źródła finansowania i charakter uprawnienia do 
świadczenia. Zasady: zaopatrzeniowa, ubezpieczeniowa i filantropijna. Metoda ubezpieczenia w 
finansowaniu zabezpieczenia społecznego. Swoiste cechy ubezpieczenia jako metody zarządzania 
ryzykiem. Pojęcie i zasady organizacji publicznych funduszy socjalnych. Problemy finansowania 
systemu zabezpieczenia zdrowotnego. Pojęcie i elementy zdrowia publicznego. Solidaryzm 
dochodowy i solidaryzm ryzyka w publicznym zabezpieczeniu zdrowotnym. Konstrukcja 
zabezpieczenia zdrowotnego. Źródła finansowanie zabezpieczenia zdrowotnego. Narodowy Fundusz 

Zdrowia. Prywatyzacja systemu zabezpieczenia zdrowotnego Postulowane zmiany w finansowaniu 
zabezpieczenia zdrowotnego. Podejścia modelowe do finansowania zabezpieczenia zdrowotnego. 
Doubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie substytucyjne; ubezpieczenie komplementarne; 
ubezpieczenie suplementarne. Możliwości rozwiązań ubezpieczeniowych w systemie zabezpieczenia 
zdrowotnego. Problem finansowania systemu zabezpieczenia emerytalnego. Ryzyko starości: dwie 
fazy ryzyka starości. Konstrukcje systemów zabezpieczenia emerytalnego. Prezentacje systemów 
zabezpieczenia emerytalnego. Problem finansowania systemu zabezpieczenia emerytalnego: 
finansowanie repartycyjne i finansowanie kapitałowe. Konstrukcje systemów zabezpieczenia 
emerytalnego w Polsce. Nowa konstrukcja systemu emerytalnego. System emerytalny: część 

repartycyjna i część kapitałowa. Uprawnienia repartycyjne i uprawnienia kapitałowe. Pojęcie 
przeciętnego dalszego trwania życia. Zasady ustalania świadczeń emerytalnych. Konsekwencje 
zmian w konstrukcji i finansowaniu zabezpieczenia emerytalnego. Formy dodatkowego 
zabezpieczenia emerytalnego. Problem finansowania systemu zabezpieczenia na wypadek bezrobocia 
lub upadłości podmiotu zatrudniającego. Fundusz Pracy. Działalność Powiatowych Urzędów Pracy. 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Finansowanie systemów ubezpieczeń 
społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Ubezpieczenia Społecznego. Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako instytucja i fundusz. Doubezpieczenie. 

Doubezpieczenie społeczne. Doubezpieczenie (społeczne) w odniesieniu do realnego zabezpieczenia 
społecznego. Zakres udziału gospodarstw domowych w zarządzaniu ryzykiem socjalnym. 
Ubezpieczenia prywatne jako doubezpieczenie (doubezpieczenie społeczne). Oferta prywatnych 
zakładów ubezpieczeń. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Psychologia pieniądza i zachowań finansowych ECTS: 5 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK03_Mgr 

FiR_UW01_Mgr 
FiR_UK01_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 

Istota psychologii finansowej. Teorie psychologii finansowej. Teoria perspektywy. Psychologiczne 
uwarunkowania zachowań na rynku finansowym. Psychologiczne funkcje pieniądza. Pieniądz jako 
symbol lub nagroda. Subiektywna percepcja i wartość pieniądza. Postawy wobec pieniędzy. 
Uwarunkowania postaw wobec pieniędzy. Racjonalność i nieracjonalność decyzji finansowych. 
Sprawiedliwość podziału dóbr. Psychologiczne aspekty oszczędzania i inwestowania pieniędzy. 
Sprawiedliwość podatków. Psychologia ubezpieczania się. Konflikty na tle pieniędzy. Pieniądze a 
poczucie szczęścia. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Finanse osobiste ECTS: 4 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 
FiR_WG13_Mgr 

FiR_WG18_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 
FiR_KR03_Mgr 

Cykl życia i dochodów człowieka. Dochód aktywny i pasywny. Zasady wydawania pieniędzy. 
Motywy oszczędzania gospodarstw domowych. Inwestowanie i potrzeba budowania „poduszki” 
bezpieczeństwa. Inwestowanie przez fundusze inwestycyjne. ETF-y.  Inwestowanie w akcje i 
obligacje. IKE, IKZE, PPK. Inwestowanie w nieruchomości. REIT-y. Inwestowanie w surowce. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Metody i ryzyko działalności audytora ECTS: 5 

FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK02_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 

Przyczyny organizacyjne, zewnętrzne i wewnętrzne, które utrudniają pracę audytora.  Czynniki 
ryzyka audytora wynikające z zastosowanej metodyki audytu. Niepełnosprawność audytora, brak lub 
nieprzejrzystość informacji, nieprawidłowy odczyt danych, zmiany regulacyjne, outsourcing, złe 
planowanie wstępne, badania niekompletne lub niedoskonałe, brak weryfikacji i kontroli, wadliwość 
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FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 

FiR_KK04_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 

kanałów komunikacji. Metody i sposoby unikania błędów w audycie oraz ograniczania ryzyka ich 
popełnienia. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Administracja i kontrola skarbowa ECTS: 5 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG17_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK03_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UK02_mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 

Administracja skarbowa i jej funkcjonowanie. Organy administracji skarbowej i ich działanie. Zakres 
podmiotowy i przedmiotowy kontroli skarbowej. Kontrola celno-skarbowa. Procedura i proces 

kontroli. Zasady kontroli. Zakończenie procedury kontroli. Sankcje karne skarbowe. Sankcje 
podatkowe, 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Prawo karne skarbowe ECTS: 6 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG17_Mgr 
FiR_WK03_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 

Pojęcie i podział prawa karnego skarbowego. Miejsce w systemie prawa karnego. Prawo karne 
skarbowe i związek z innymi dziedzinami prawa. Nauka prawa karnego i związek z innymi naukami. 
Funkcje prawa karnego skarbowego. Źródła prawa karnego skarbowego. Struktura kodeksu karnego 

skarbowego i budowa przepisów. Zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i 
odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe. Kary, środki karne i środki zabezpieczające, zasady ich 
wymiaru. Rodzaje i wysokość kar. Odpowiedzialność posiłkowa. Odpowiedzialność podmiotów 
zbiorowych. Środki karne za przestępstwa skarbowe. Środki probacyjne. Kary i środki karne za 
wykroczenia skarbowe. Środki zabezpieczające. Procesowe prawo karne skarbowe. Wykonawcze  
prawo karne skarbowe. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Prawo podatkowe ECTS: 4 

FiR_WG17_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 

FiR_UW06_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 

Wybrane zagadnienia: ogólne z zakresu prawa podatkowego: Pojęcie i zakres prawa podatkowego. 
Źródła prawa podatkowego. Definicje podstawa opodatkowania, stawki podatkowe. Kryteria 
klasyfikacji podatków podstawowych pojęć: przedmiot opodatkowania, podmiot opodatkowania 
Organy podatkowe i organy KAS. Zobowiązania podatkowe: definicja obowiązku i zobowiązania 
podatkowego. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych. Zasady odpowiedzialności za 

zobowiązania podatkowe. Podatek od towarów i usług i podatek od czynności cywilnoprawnych. 
Analiza źródeł prawa i podstawowych elementów konstrukcji tego podatku. Znaczenie prawa 
wspólnotowego dla poboru tego podatku. Podatek akcyzowy: analiza źródeł prawa i podstawowych 
elementów konstrukcji tego podatku. Znaczenie prawa wspólnotowego dla poboru tego podatku. 
Podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych - analiza źródeł prawa i podstawowych 
elementów konstrukcji tych podatków. Podatek od nieruchomości, podatek od środków 
transportowych, podatek od posiadania psów - analiza źródeł prawa i podstawowych elementów 
konstrukcji tych podatków. Opłata skarbowa, targowa, administracyjna, miejscowa - analiza źródeł 

prawa i podstawowych elementów konstrukcji tych opłat. Zasady postępowania podatkowego 
wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej. Zasady i terminy załatwiania spraw przed organami I 
i II instancji. Kontrola podatkowa i celno-skarbowa. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Doradztwo i pośrednictwo finansowe ECTS: 5 

FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK02_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 

FiR_KK02_Mgr 
FiR_KK04_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 

Pojęcia z zakresu doradztwa i pośrednictwa finansowego. Obszary doradztwa i pośrednictwa 
finansowego. Zadania doradcy i pośrednika finansowego, m.in. maklera papierów wartościowych, 
doradcy inwestycyjnego, pośrednika/doradcy kredytowego, doradcy podatkowego. Doradztwo 

finansowe w Polsce. Krajowe i międzynarodowe standardy wykonywania doradztwa finansowego. 
Doradztwo finansowe w działalności przedsiębiorstw, w obsłudze klientów przez banki, na rynku 
kapitałowym. Rodzaje inwestycji finansowych. Doradztwo w zakresie kształtowania portfela 
inwestycyjnego i jego dywersyfikacji. Doradztwo finansowe na rynku kapitałowym. Ryzyko w 
działalności przedsiębiorstwa i sposoby jego ograniczania. Źródła ryzyka podatkowego w 
przedsiębiorstwie. Wykonywanie zobowiązań podatkowych. Decyzje podatkowe. Kontrola 
podatkowa. Miejsce przedsiębiorstwa w polityce fiskalnej państwa. Analiza symptomów kryzysu 
finansowego w przedsiębiorstwie. Zarządzanie należnościami trudno ściągalnymi. Wybrane 

problemy związane z wykonywaniem doradztwa finansowego. 
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Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Postępowanie administracyjne ECTS: 6 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG17_Mgr 
FiR_WK03_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 

Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. Zasady ogólne postępowania 
administracyjnego. Podmioty i uczestnicy postępowania administracyjnego. Strony postępowania 
administracyjnego. Stadia postępowania administracyjnego. Czynności procesowe w toku 
postępowania administracyjnego. Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. 
Ugoda. Postanowienie w postępowaniu administracyjnym. Odwołanie, zażalenie, tryby 
nadzwyczajne. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Podstawy prawne i przebieg 

postępowania egzekucyjnego. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Finanse lokalne i samorządowe ECTS: 4 

FiR_WG05_Mgr 

FiR_WG13_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK03_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 
FiR_KO01_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 

Finanse sektora samorządowego (jako element sektora finansów publicznych. Kryzys sektora 
finansów publicznych w Polsce – przyczyny, przejawy i skutki, ze szczególnym uwzględnieniem 

skutków dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Uwarunkowania prawne funkcjonowania 
sektora samorządowego w Polsce. Regulacje międzynarodowe. Problematyka samorządności 
terytorialnej w Konstytucji RP. Ustawowe źródła prawa finansów lokalnych. Inne źródła prawa – 
akty wykonawcze, akty prawa miejscowego regulujące samorządową gospodarkę finansową. Zadania 
i kompetencje JST w Polsce. Problematyka działalności gospodarczej JST. Możliwości współpracy 
sektora samorządowego z sektorem prywatnym w aspekcie realizacji określonych zadań publicznych 
– formuła Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP). Dochody własne jednostek samorządu 
terytorialnego w Polsce. Podstawowe źródła dochodów własnych JST. Problematyka samodzielności 
finansowej JST.  Problematyka zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych. Transfery z 

budżetu państwa – subwencja ogólna, dotacje celowe. „Mechanizm janosikowy” w polskim systemie 
finansów samorządowych. Instrumenty dłużne w gospodarce finansowej JST. Cele i specyfika długu 
lokalnego. Formalno - prawne limity deficytu i długu sektora samorządowego. Nadwyżka operacyjna 
w kontekście indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST. Transfer długu JST i ryzyka z nim 
związanego na inne podmioty. Nowoczesne instrumenty zarządzania długiem samorządowym: 
wieloletnie prognozowanie finansowe, kontrola zarządcza, audyt, rating komunalny, instrumenty 
organizacyjne, instrumenty komunikacji marketingowej. Budżet jako kluczowy instrument 
gospodarki finansowej JST. Budżet tradycyjny. Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji 

środków publicznych. Analiza wybranych budżetów JST. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Inwestycje w sektorze publicznym ECTS: 4 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 

FiR_WG06_Mgr 
FiR_WG13_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 

Problematyka inwestycji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli zróżnicowanych metod i 

instrumentów finansowania inwestycji publicznych. Kluczowe problemy w zakresie racjonalizacji 
polityki inwestycyjnej państwa i JST. Rola menedżera w sektorze publicznym w zakresie tworzenia 
warunków do rozwoju gospodarczego, zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych oraz 
kształtowania długookresowych procesów rozwoju lokalnego i regionalnego. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Gospodarka regionalna i lokalna ECTS: 5 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG03_Mgr 
FiR_WG06_Mgr 
FiR_WG13_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 

FiR_KK01_Mgr 

Przedmiot, podmioty oraz specyfika gospodarki regionalnej i lokalnej. Teoretyczne podstawy 
rozwoju regionalnego i lokalnego. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego i lokalnego. 
Programowanie, planowanie i realizacja zadań gospodarki regionalnej i lokalnej. Instrumenty 
wspierania rozwoju regionalnego i lokalnego. Metody analizy uwarunkowań rozwojowych w skali 
regionalnej i lokalnej. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Podatki i opłaty lokalne ECTS: 5 

FiR_WG17_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 

FiR_UW06_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 
FiR_UO01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 

Pojęcie i cechy charakterystyczne podatków lokalnych. Władztwo podatkowe organów gminy oraz 
organów skarbowych. Funkcje i znaczenie fiskalne podatków lokalnych. Podatek od nieruchomości. 
Charakterystyka podatku rolnego i leśnego. Podatek katastralny. Praktyczne problemy związane z 

wymiarem i poborem podatku od środków transportowych. Praktyczne problemy związane z 
wymiarem i poborem podatku od spadków i darowizn. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 
Karta podatkowa. Uchwały podatkowe gmin. Pojęcie i cechy charakterystyczne opłat lokalnych. 
Przyczyny pobierania opłat publicznych. Systematyka opłat. Znaczenie fiskalne opłat lokalnych. 
Opłata targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów. Opłata skarbowa. Praktyczne 
problemy dotyczące opłaty adiacenckiej i planistycznej. Opłaty za korzystanie z majątku 
komunalnego. Pozostałe opłaty. 
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Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Rozliczenia międzynarodowe przedsiębiorstw ECTS: 6 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG12_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UW05_Mgr 

FiR_KK02_Mgr 
FiR_KO01_Mgr 
FiR_KO03_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 

Zasady i formy rozliczeń w handlu międzynarodowym. Rachunek nostro, vostro, loro. 
Funkcje banków w obrocie zagranicznym. Systemy płatnicze. Środki zapłaty w handlu 
zagranicznym: weksel, inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa. Formy finansowania handlu 
zagranicznego: factoring, forfaiting. Transakcje forward oraz swap. Podstawowe regulacje prawa 
dewizowego, majace znaczenie dla eksporterów i importerów. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Transakcje i inwestycje na giełdach towarowych ECTS: 6 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG04_Mgr 
FiR_WG05_Mgr 
FiR_WG06_Mgr 
FiR_WG10_Mgr 
FiR_WG12_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 

FiR_UW05_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KO01_Mgr 
FiR_KO03_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 

Rynek towarowy rzeczywisty i pochodny. Transakcje pozagiełdowe i giełdowe. Mechanizm 
transakcji spekulacyjnych i zabezpieczający. Towary giełdowe. Instrumenty finansowe na giełdach 
towarowych. Zasady, zakres funkcjonowania giełd towarowych. Giełdy towarowe amerykańskie. 
Giełdy towarowe europejskie. Giełdy energii. Handel emisjami. Zjawisko finansyzacji na giełdach 

towarowych. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Kryzysy finansowe i stabilność systemu finansowego ECTS: 4 

FiR_WG03_Mgr 
FiR_WG04_Mgr 
FiR_WG10_Mgr 
FiR_WG16_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK02_Mgr 

FiR_UW01_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KO02_Mgr 
FiR_KR03_Mgr 

Pojęcie i rodzaje kryzysów finansowych. Kryzysy walutowe. Kryzysy bankowe. Kryzysy giełdowe. 
Kryzysy zadłużeniowe. Kryzysy na rynkach nieruchomości. Globalny kryzys finansowy XXI wieku. 
Stabilność finansowa a stabilność makroekonomiczna. Mechanizmy zachowywania stabilności 
systemu finansowego. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Zarządzanie projektami europejskimi ECTS: 5 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG12_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UW05_Mgr 

FiR_KK02_Mgr 
FiR_KO01_Mgr 
FiR_KO03_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 

Pojęcie europeizacji polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. Nowe podejście do 
rozwoju przemysłu w Europie oparte na wzroście jego innowacyjności. Projekty UE na rzecz MSP i 

ich umiędzynarodowienie oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności. Projekty UE na rzecz 
polityki wspierania badań i rozwoju technologicznego w krajach UE. Program Ramowy 
Konkurencyjności i Innowacyjności. Strategiczne alianse, sieci współpracy i kooperacja jako forma 
umiędzynarodowienia projektów. Projekty dotyczące dokumentów strategicznych UE promujących 
zrównoważony rozwój. Polityka spójności społeczno-gospodarczej UE. Projekty UE dotyczące 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionach słabiej rozwiniętych – aspekty teoretyczne. 
Zarządzanie projektami UE w gospodarce światowej a proces globalizacji aspekty finansowe 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Teoria i polityka kursu walutowego ECTS: 5 

FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG12_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UW05_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 

Znaczenie kursu walutowego w gospodarce.  Pojęcie i istota kursu walutowego. Funkcje kursu 
walutowego. Klasyfikacja kursów walutowych. Czynniki determinujące poziom kursów walutowych. 
Podstawy teorii kursu walutowego. Prawo jednej ceny. Teoria parytetu siły nabywczej. Efekt Fishera. 
Międzynarodowy efekt Fishera. Parytet stopy procentowej. Monetarne modele kursu walutowego 
Wymienialność walut. Pojęcie wymienialności walut. Rodzaje wymienialności walut. Warunki 
wymienialności walut. Korzyści z wymienialności walut. Koszty wprowadzenia wymienialności 
walut. Rynek walutowy i jego elementy. Podmioty rynku walutowego. Rynek kasowy. Rynek 
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FiR_KO01_Mgr 
FiR_KO03_Mgr 

FiR_KR02_Mgr 

terminowy. Rodzaje transakcji na rynku walutowym. Ryzyko walutowe. Polityka kursowa i jej 
funkcjonowanie. Cele polityki kursowej. Rodzaje polityki kursowej. Strategie polityki kursowej. 

Instrumenty polityki kursowej. Integracja walutowa. Realne kryteria optymalnego obszaru 
walutowego. Kryterium finansowe wyodrębnienia optymalnego obszaru walutowego. Nominalne 
kryteria optymalnego obszaru walutowego. Modele korzyści i koszty w teorii optymalnych obszarów 
walutowych. Endogeniczność kryteriów optymalnych obszarów walutowych. Waluty 
międzynarodowe. Warunki kreacji waluty międzynarodowej. Funkcje waluty międzynarodowej. 
Korzyści i ryzyka wynikające z posiadania waluty międzynarodowej. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Spedycja krajowa i międzynarodowa ECTS: 5 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG09_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 

FiR_UW04_Mgr 
FiR_UK01_Mgr 
FiR_UK03_Mgr 
FiR_KO02_Mgr 
FiR_KR01_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 

Wprowadzenie do spedycji (pojęciowy zakres spedycji; logistyka a spedycja; podmioty krajowe i 
międzynarodowe spedycji; świadczenie i zakres usług spedytorskich; odpowiedzialność spedytora; 
podstawy prawne prowadzenia działalności transportowo-spedycyjnej; optymalny spedytor). 
Dokumenty Normatywne FIATA (podstawowe dokumenty FIATA – katalog pragmatyczny; 
stosowanie FIATA FCR; dokument FWB i inne dokumenty FIATA). Transakcje w handlu 
międzynarodowym (transakcja a kontrakt; formy prowadzenia handlu zagranicznego; podstawowe 

dokumenty handlowe; warunki płatności w handlu zagranicznym). Transport morski (rodzaje statków 
morskich i formy eksploatacji; charter i booking; podstawowe dokumenty dotyczące transportu 
morskiego; obsługa ładunków w portach morskich, opłaty frachty i taryfy). Transport drogowy 
(zasadnicze regulacje prawne transportu drogowego; karnet TIR i jego praktyczne zastosowanie; 
wspólne procedury tranzytowe w transporcie drogowym; wymogi dotyczące pojazdów 
samochodowych; koszty i kalkulacje stawek przewozowych; przepisy dotyczące pracy kierowców). 
Transport kolejowy (sieć kolejowa w Polsce i w Europie; organizacja kolejowych przewozów 
towarowych w Polsce; przepisy prawa w przewozach kolejowych; zasady przeładunku i przewozów; 

kolejowy list przewozowy; odpowiedzialność przewoźnika za towar; szczególny charakter 
działalności spedytora kolejowego). Transport lotniczy (transport lotniczy w świetle aktów 
prawnych; przesyłki lotnicze – rodzaje i wymogi; taryfy i stawki przewozu lotniczego; listy 
przewozowe i umowy w transporcie lotniczym). Transport wodny i śródlądowy (śródlądowe drogi 
wodne w Europie i w Polsce; podmioty administracyjne żeglugi śródlądowej i dróg wodnych w 
Polsce; główne szlaki żeglugi handlowej w Polsce i parametry dróg wodnych; administracja szlaków 
i zagadnienia prawne; statki w żegludze śródlądowej; dokumenty i umowy przewozowe). Transport 
multimodalny (istota transportu multimodalnego, transport intermodalny a multimodalny; rodzaje 

integracji multimodalnej; bariery w transporcie multimodalnym). Transport ładunków 
ponadnormatywnych i niebezpiecznych (pojęcie ładunku ponadnormatywnego i niebezpiecznego; 
wymogi prawne ładunków i opakowań; rodzaje dokumentacji wymagane przy transporcie ładunków 
niebezpiecznych i ponadnormatywnych; koszty i umowy w transporcie ładunków 
ponadnormatywnych; transport ładunków niebezpiecznych; transport multimodalny przewozów 
ponadnormatywnych). Ubezpieczenia transportowe (pojęcie i istota ubezpieczeń; rodzaje, funkcje i 
klasyfikacja ubezpieczeń; ubezpieczenia środków transportowych – casco; ubezpieczenie ładunku w 
transporcie – cargo; ubezpieczenia morskie – specyfika branży; ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej spedytora; ryzyko i ubezpieczenia w transporcie krajowym i międzynarodowym). 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Protokół dyplomatyczny ECTS: 5 

FiR_WG19_Mgr 
FiR_UK01_Mgr 
FIR_UU01_Mgr 
FiR_KR02_Mgr 

Zasady dobrego wychowania (savoir-vivre). Dobre obyczaje i ich rola w dyplomacji, w pracy 
menedżera i w życiu towarzyskim. Geneza i ewolucja. Pojęcie, historia i zadania protokołu 
dyplomatycznego. Podstawowe zasady obowiązujące w ramach protokołu dyplomatycznego. Ubiory. 

Typy strojów i ubrań oraz zasady ich doboru. Precedencja, tytulatura, korespondencja, rozmowa.  
Organizacja i przebieg uroczystości publicznych. Organizacja i przebieg spotkań i przyjęć. Rodzaje 
przyjęć. Organizacja stołu do rozmów i przyjęć. Organizacja wizyt zagranicznych. Zasady użyteczne 
w kontakcie z obcokrajowcami. Organizacja zebrań, organizacja i przyjmowanie delegacji 
zagranicznych, organizacja negocjacji. Spotkania towarzyskie i ich organizacja. Asertywność, 
umiejętność przemawiania i sztuka negocjacji w relacjach zawodowych. Podstawy tworzenia 
własnego wizerunku w relacjach publicznych. 

 

Kierunkowe efekty 

uczenia się 
Zarządzanie marketingowe ECTS: 4 

FiR_WG01_Mgr 
FiR_WG02_Mgr 
FiR_WG19_Mgr 
FiR_WK02_Mgr 

FiR_WK04_Mgr 
FiR_WK05_Mgr 
FiR_UW01_Mgr 
FiR_UW02_Mgr 
FiR_UW03_Mgr 

Podstawowe pojęcia, segmentacja rynku i identyfikacja potrzeb, preferencji i możliwości nabywców, 
składniki zarządzania marketingowego, zakres zarządzania marketingowego, zarządzanie marką oraz 

reklamą, kształtowanie relacji z klientem, szukanie nisz rynkowych, kształtowanie polityki cenowej, 
określenie celów marketingowych, zrozumienie zachowań klientów na rynku, opracowanie strategii 
marketingowej. 
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FiR_UK01_Mgr 
FiR_UK02_Mgr 

FiR_UO01_Mgr 
FiR_UU01_Mgr 
FiR_KK01_Mgr 
FiR_KK02_Mgr 
FiR_KK03_Mgr 
FiR_KO01_Mgr 
FiR_KO03_Mgr 
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Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie 

całego cyklu kształcenia 
 

Do metod weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych w procesie kształcenia na studiach drugiego 

stopnia na kierunku finanse i rachunkowość zalicza się:  

1) egzaminy – ustne, pisemne (opisowe, testowe);  

2) zaliczenia – ustne, pisemne (opisowe, testowe);  

3) kolokwium;  

4) przygotowanie indywidualnie lub zespołowo referatu, eseju itp.;  

5) przygotowanie indywidualnie lub zespołowo projektu;  

6) wykonanie sprawozdań, raportów, zadanych prac domowych itp. – indywidualnie lub 

zespołowo;  

7) rozwiązywanie zadań problemowych w trakcie oraz poza zajęciami – indywidualnie lub 

zespołowo;  

8) prezentacje multimedialne prowadzone i przygotowywane indywidualnie lub zespołowo;  

9) wypowiedzi ustne, aktywność w trakcie zajęć, udział w dyskusji;  

10) analizy przypadków;  

11) ocenę pracy dyplomowej w trakcie jej przygotowywania;  

12) egzamin dyplomowy i obronę pracy dyplomowej;  

13) inne formy weryfikacji zakładanych efektów wskazane w kartach przedmiotów (sylabusach).  

 

Ocena stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się obejmuje wszystkie kategorie efektów 

uczenia się (wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne). Wybór metod weryfikacji powinien 

uwzględniać specyfikę poszczególnych kategorii efektów uczenia się, a także specyfikę przedmiotu 

oraz współczesne uwarunkowania społeczne i możliwości technologiczne ich weryfikacji. 

 

W uczelni obowiązuje zasada, iż weryfikacja efektów uczenia się na zajęciach prowadzonych w 

formie wykładów jest dokonywana w drodze egzaminu końcowego na ocenę (w czasie sesji 

egzaminacyjnej), a pozostałe formy zajęć pozwalają zarówno na bieżącą weryfikację efektów uczenia 

się w trakcie trwania semestru, jak też na jego koniec i kończą się wystawieniem zaliczenia na ocenę. 

W przypadku studentów z niepełnosprawnościami, w zależności od ich indywidualnych potrzeb, są 

ustalane alternatywne metody weryfikacji efektów uczenia się, które uwzględniają indywidualne 

potrzeby tych osób. 

 

Metodami weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych na poziomie kierunku są:  

 praca dyplomowa oraz recenzje pracy dyplomowej,  

 egzamin dyplomowy.  

 

Przy weryfikacji efektów uczenia się przyjmuje się założenie, że uzyskanie pozytywnej oceny z 

egzaminu lub zaliczenia kończącego przedmiot, pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego 

potwierdza osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się ustalonych dla wymienionych elementów 

procesu uczenia się. Poziom uzyskania efektów uczenia się wynika z wystawionej oceny.  

 

Regulamin studiów określa skalę stosowanych ocen w ramach procesu weryfikacji efektów uczenia 

się, a Zarządzenie Rektora określa wewnętrzny system oceniania, będący zbiorem zasad dotyczących 

oceniania studentów w zakresie opanowania przez nich efektów uczenia się oraz kryteria ogólne 

wystawienia danej oceny z przedmiotu (por. Tabela). W Regulaminie studiów przewidziane są także 

zaliczenia na: zaliczony/niezaliczony (odpowiednio: zal/nzal), przede wszystkim dla zajęć 
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niewymagających weryfikacji efektów uczenia się na ocenę. 

 

Kryteria ocen w procesie weryfikacji efektów uczenia się 

 

Ocena 

 

Opis wymagań 

Wymagany procent 

osiągniętych efektów 

uczenia się dla 

przedmiotu 

celujący (6,0) 

Student osiągnął efekty uczenia ilościowo lub jakościowo 

wykraczające poza zakres przewidziany programem kształcenia dla 
przedmiotu, w szczególności: posiada wiedzę znacznie 
przekraczającą zakres określony programem kształcenia dla 
przedmiotu, samodzielnie określa i rozwiązuje problemy 
teoretyczne i praktyczne, potrafi wykorzystać wiedzę w nowych 
sytuacjach problemowych, poprawnie i swobodnie posługuje się 
terminologią naukową oraz zawodową. 

 

> 85% oraz dodatkowe 
osiągnięcia wykraczające 
ilościowo lub jakościowo 
poza te przewidziane na 

ocenę bardzo dobrą 

bardzo dobry (5,0) 

Student opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony w 

programie kształcenia dla przedmiotu, samodzielnie rozwiązuje 
problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi wykorzystać wiedzę w 
nowych sytuacjach problemowych, poprawnie posługuje się 
terminologią naukową oraz zawodową. 

 

 
min. 85% 

dobry plus (4,5) 
Student osiągnął efekty uczenia się powyżej wymagań dla oceny 
dobrej, ale niewystarczające dla oceny bardzo dobrej. 

min. 75% 

dobry (4,0) 

Student opanował większość wiadomości i umiejętności 

określonych programem kształcenia dla przedmiotu, rozwiązuje 
typowe zadania teoretyczne i praktyczne, ujmuje w terminach 
naukowych i zawodowych podstawowe pojęcia i prawa. 

 

 
min. 60% 

dostateczny plus (3,5) 
Student osiągnął efekty uczenia się powyżej wymagań dla oceny 
dostatecznej, ale niewystarczające dla oceny dobrej. 

min. 55% 

dostateczny (3,0) 

Student opanował podstawowe wiadomości i umiejętności 
określone programem kształcenia dla przedmiotu, rozwiązuje 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 
trudności, popełnia niewielkie błędy terminologiczne, a 
wiadomości przekazuje językiem zbliżonym do potocznego. 

 
 

min. 40% 

niedostateczny (2.0) 

Student nie opanował niezbędnego minimum podstawowych 
wiadomości i umiejętności określonych programem kształcenia dla 
przedmiotu, nie potrafi rozwiązać zadań o niewielkim stopniu 
trudności, popełnia rażące błędy terminologiczne, a styl jego 

wypowiedzi jest nieporadny. 

 
mniej niż 40% 

 

Ocena osiągnięcia efektów uczenia się przeprowadzana jest w następujących etapach:  

 w trakcie realizacji efektów uczenia się w ramach danego przedmiotu/modułu oraz po jej 

zakończeniu poprzez weryfikację efektów uczenia się dokonaną dla każdego studenta przez 

prowadzącego zajęcia/egzaminatora;  

 po zrealizowaniu programu danego przedmiotu/modułu poprzez weryfikację efektów uczenia 

się dokonaną przez prowadzącego zajęcia/koordynatora przedmiotu/modułu;  

 po zakończeniu każdego semestru poprzez weryfikację efektów uczenia się uzyskanych przez 

studentów kierunku;  

 na egzaminie dyplomowym poprzez weryfikację efektów uczenia się dokonaną dla każdego 

studenta przez promotora i recenzenta pracy dyplomowej oraz egzaminatorów biorących 

udział w egzaminie dyplomowym;  

 na bieżąco poprzez ocenę realizacji efektów uczenia się dokonaną przez hospitujących zajęcia;  

 po zakończeniu każdego cyklu kształcenia poprzez weryfikację efektów uczenia się według 

mierników ilościowych oraz w drodze monitorowania losów absolwentów i oceny ich 

funkcjonowania na rynku pracy. 
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Zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 

Program studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość o profilu ogólnoakademickim 

nie przewiduje praktyk zawodowych dla studentów. 

  

 

 
 


