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1. KIERUNEK STUDIÓW: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
 

2. KOD ISCED: 0412 Finanse, bankowość i ubezpieczenia 
 

3. FORMA/FORMY STUDIÓW: STACJONARNA/NIESTACJONARNA 
 

4. LICZBA SEMESTRÓW: 6 
 

5. TYTUŁ ZAWODOWY NADAWANY ABSOLWENTOM: LICENCJAT 
 

6. PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY 
 

7. DZIEDZINA NAUKI/SZTUKI: NAUKI SPOŁECZNE 
 

8. DYSCYPLINA NAUKOWA (dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż 1 dyscypliny wskazuje się dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzy-
skiwana ponad połowa punktów ECTS oraz określa liczbę punktów ECTS dla każdej z przypisanych dyscyplin): EKONOMIA I FINANSE – 162 ECTS 
(сo stanowi 90% ECTS) dyscyplina wiodąca, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI - 18 ECTS (сo stanowi 10% ECTS). 

9. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 180 
1) liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia: 95 (studia stacjonarne); 61 (studia niestacjonarne). 
2) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących umiejętności  praktyczne w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby 

punktów ECTS): 112. 
3) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując zajęcia podlegające wyborowi (co najmniej 30% ogólnej liczby punktów ECTS):  62 
4) liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejsza niż 5 ECTS - w 

przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne:  
- Kierunek z dziedziny nauk społecznych – 11 ECTS w ramach zajęć z zakresu nauk humanistycznych (lektorat języka obcego, filozofia). 

10. Łączna liczba godzin zajęć: 4696 (studia stacjonarne) 4636 (studia niestacjonarne) - w tym liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 2561 (studia stacjonarne) 1664 (studia niestacjonarne). 



11. Liczba godzin w ramach e-learningu na studiach stacjonarnych – 20. 
 

12. Koncepcja i cele kształcenia (w tym opis sylwetki absolwenta): 
 
Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość w Filii Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim w całości wpisuje się w nurt misji Uniwersytetu Jana Kochanowskie-

go w Kielcach. Misja ta odwołuje się do słów Patrona, który podkreślał rolę wspólnych działań w służbie wartości uniwersalnych, takich jak dobro, mądrość i prawda.  
Na kierunku Finanse i Rachunkowość prowadzony będzie proces kształcenia w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Studenci zdobę-

dą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz umiejętność analizy zjawisk gospodarczych i procesów ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych. 
Będą teoretycznie i praktycznie przygotowani do prowadzenia ewidencji gospodarczych i kierowania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji 
finansowych oraz samorządów terytorialnych.  

Nowy kierunek studiów wpisuje się w Priorytet 1. strategii Uczelni, który zakłada wspieranie rozwoju dyscyplin, w których posiada zasoby kadrowe i bazę ba-
dawczą i które są zbieżne ze strategią rozwoju regionalnego. Zgodnie z pkt 2.1 strategii województwa łódzkiego, należy tworzyć nowe kierunki kształcenia wysoko 
wykwalifikowanych kadr, szczególnie ważnych dla gospodarki regionu. 

Kierunek Finanse i Rachunkowość jako nowy kierunek w Filii w Piotrkowie Trybunalskim wpisuje się w Priorytet 2. strategii, zakładający wysoką jakość i różno-
rodną ofertę kształcenia, m.in. w zakresie nauk ekonomicznych. Nowy kierunek studiów jest sposobem dostosowywania się Uczelni do zmian na regionalnym i kra-
jowym rynku pracy oraz do zapotrzebowania społecznego, zgodnie z założeniami Polskich Ram Kwalifikacji. Kierunek  Finanse i Rachunkowość poszerzy również ofer-
tę zajęć dla studentów uczestniczących w międzynarodowej wymianie studentów (m.in. Erasmus+). 

Nowy kierunek studiów umożliwi także, w większym, niż dotychczas zakresie, współpracę z partnerami zewnętrznymi, co wpisuje się w Priorytet 4. strategii 
Uczelni. Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim pogłębi współpracę z jednostkami funkcjonującymi na rynku finansowym, m.in. z bankami, funduszami inwestycyj-
nymi, biurami maklerskimi, a także z jednostkami świadczącymi usługi księgowe, takimi jak biura rachunkowe. 

Cele uczenia się absolwentów studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym są następujące: 
1. Uzyskanie wiedzy z nauk ekonomicznych i specjalistycznej wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego 

stosowania instrumentów finansowych i rachunkowych. 
2. Zdobycie umiejętności pełnienia poszczególnych ról na różnych szczeblach kariery zawodowej; umiejętności interpersonalnych i koncepcyjnych; umiejętności 

twórczego myślenia i działania, związanych z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia. 
3. Przygotowanie do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych i nie finansowych różnych sektorów rynku, w działach odpowiadających za 

finanse. 
4. Zdobycie umiejętności dodatkowych, tj. znajomość technik komputerowych, języka obcego, pracy zespołowej; przygotowania do podjęcia pracy zgodnej ze spe-

cjalnością, w tym umiejętności pozyskania i weryfikacji informacji z różnych źródeł, ich przetwarzania, analizy, syntezy i prezentacji wyników. 
 

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania 
wybranych organizacji gospodarczych, instytucji finansowych i banków. Absolwent zna mechanizmy rynkowe i zjawiska makro i mikroekonomiczne, zasady funkcjo-
nowania rynku pieniężnego i kapitałowego oraz posiada praktyczne umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej 
organizacji gospodarczych. 



Absolwent łączy wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, socjologia, prawo), pozwalających na 
rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego 
w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej. 

Oprócz przedmiotów podstawowych, od czwartego semestru student ma możliwość wyboru jednej z dwóch grup przedmiotów. Są to przedmioty z zakresu finan-
sów i rachunkowości przedsiębiorstw albo z zakresu audytu i controllingu. W ten sposób ukierunkowuje on swoje kształcenie i zdobywa pogłębioną wiedzę oraz 
umiejętności. 

Absolwent ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
Absolwent studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania 

wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach I-go stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość. Może również rozpocząć studia magisterskie w krajach, w któ-
rych obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Ponadto może podjąć studia podyplomowe i kursy dokształcające w różnych uczelniach, uzu-
pełniające jego wykształcenie. 

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość może podjąć pracę przede wszystkim w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, bankach, centrach logistycznych, 
administracji centralnej i lokalnej i organizacjach non-profit. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zakres specjalności na 
tym kierunku umożliwia absolwentom przygotowanie do pracy w: 

 działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, instytucji prywatnych i publicznych, 

 biurach rachunkowych i firmach konsultingowych, 

 podmiotach sektora finansów publicznych np. urzędy i izby skarbowe,  urzędy administracji samorządowej, 

 jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej, 

 instytucjach pozarządowych, 

 bankach i innych instytucjach finansowych, 

 instytucjach sektora ubezpieczeniowego, 

 agencjach rozwoju regionalnego, 

 własnych przedsiębiorstwach.  
Grupy przedmiotów do wyboru oraz praktyki odbywane w toku studiów dają studentom dodatkowe kompetencje i możliwości zatrudnienia. 
Szeroka wiedza z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w różnych 

przedsiębiorstwach jako: współtworzący politykę finansową przedsiębiorstwa, analityk finansowy, asystent doradcy inwestycyjnego. Absolwenci są przygotowani do 
podjęcia pracy w poszczególnych działach księgowości. Są również przygotowani do wykorzystania rachunku kosztów jako narzędzia zarządzania zasobami. Dyspo-
nują wiedzą niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. 

Przykładowymi stanowiskami pracy dla absolwentów, którzy zdecydowali się na audyt wewnętrzny i controlling są: kontroler finansowy, audytor wewnętrzny, specjalista 
ds. controllingu. Absolwenci mogą podjąć pracę w biurach rachunkowych, firmach audytorskich i instytucjach finansowych. 

 
 
 



13. EFEKTY UCZENIA SIĘ: 
 
 

Symbole 
efektów 

uczenia się 
dla kierunku 

Po ukończeniu studiów na kierunku  
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  

absolwent: 
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w zakresie: WIEDZY 

FiR1P_W01 
Posiada wiedzę o specyfice nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów i rachunkowości 
oraz ich umiejscowieniu w obszarze nauk społecznych i odniesieniu do innych nauk z dziedziny nauk ekono-
micznych. Zna mechanizm rynkowy i zjawiska makro i mikroekonomiczne. 

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

FiR1P_W02 

Ma wiedzę o organizacjach i ich strukturze oraz zadaniach jakie one realizują i jakie są źródła finansowania ich 
działalności. Wie jakie elementy je różnią i jak te różnice mają wpływ na ich wewnętrzne rozwiązania organizacyj-
ne. Zna instytucje finansowe, zasady ich funkcjonowania oraz różnice pomiędzy audytem w instytucjach publicz-
nych i prywatnych. Zna zasady funkcjonowania rynku pieniężnego i kapitałowego.   

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

FiR1P_W03 

Zna współzależności między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. Posiada wie-
dzę z zakresu występujących rodzajów więzi społecznych, odpowiadających dziedzinom nauk ekonomicznych 
(ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, rachunkowość oraz audyt). Wie jak powstają powiązania kapitałowe i 
organizacyjne między podmiotami w sektorze prywatnym, publicznym i społecznym. Potrafi wskazać koniecz-
ność wspólnej (łączonej) sprawozdawczości tych jednostek organizacyjnych.  

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

FiR1P_W04 
Posiada wiedzę z zakresu obowiązków wynikających z gospodarowania zasobami organizacji i obowiązków pre-
zentacji informacji o tych zasobach. Zna źródła, metody identyfikacji, pomiaru i przeciwdziałania ryzyku w orga-
nizacji.  

P6U_W P6S_WG 
 

FiR1P_W05 
Zna mechanizmy kierujące zachowaniami człowieka, powodujące budowanie struktur społecznych i gospodar-
czych oraz zasady jego funkcjonowania w tych strukturach. Rozumie rolę jednostki w społeczeństwie i gospodar-
ce. 

P6U_W P6S_WG 



FiR1P_W06 

Ma wiedzę na temat metod ilościowych i jakościowych wykorzystywanych w naukach o finansach i rachunkowo-
ści, w tym matematyki, statystyki, ekonometrii, szacowania wartości. Zna techniki pozyskiwania danych do analiz 
opisujących organizacje oraz zachodzące w nich procesy. Posiada wiedzę z zakresu rozpoznawania zjawisk go-
spodarczych i odpowiedniego ich grupowania i prezentowania.   

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

FiR1P_W07 
Ma wiedzę z zakresu rozpoznawania operacji gospodarczych, ich ewidencjonowania i zna zasady sporządzania 
sprawozdań finansowych oraz praktycznego ich zastosowania. Zna techniki pozyskiwania danych pochodzących 
z rachunkowości do analiz finansowych oraz zakres i metody tych analiz, zna standardy kontroli. 

P6U_W P6S_WG 

FiR1P_W08 
Posiada wiedzę o normach obowiązujących w naukach ekonomicznych oraz praktycznego ich zastosowania (ze 
szczególnym uwzględnieniem norm prawnych, organizacyjnych, etycznych występujących w finansach i rachun-
kowości), które regulują działania zarządzających organizacjami.   

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

FiR1P_W09 
Ma wiedzę o procesach zachodzących w organizacjach gospodarczych, publicznych i społecznych oraz zmianach 
wynikających z prowadzonej przez nie działalności. Zna konsekwencje wynikające z podejmowanych w tych or-
ganizacjach decyzji (ze szczególnym uwzględnieniem decyzji finansowych).  

P6U_W P6S_WG 

FiR1P_W10 
Zna i potrafi wyjaśnić zagadnienia dotyczące  struktur i więzi społecznych w nich występujących oraz  historycz-
nych i ewolucyjnych uwarunkowań tych struktur gospodarczych, ich przekształceń oraz praktycznych zastoso-
wań.  

P6U_W P6S_WG 

FiR1P_W11 
Posiada wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego oraz ich praktycznych zasto-
sowań, rozumie konieczność ochrony zasobów materialnych i niematerialnych w organizacji. Ma wiedzę z zakre-
su obowiązku  ujawniania informacji o nich w zakresie przewidzianym przepisami prawa. 

P6U_W P6S_WK 

FiR1P_W12 
Zna zasady tworzenia i procesy rozwojowe różnych form przedsiębiorczości. Korzystając z posiadanej wiedzy 
ekonomicznej, prawnej i finansowej potrafi rozpoznać różnice występujące w zasadach tworzenia i funkcjonowa-
nia organizacji gospodarczych, publicznych i społecznych. 

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

FiR1P_W13 
Posiada wiedzę z zakresu możliwości finansowania różnych form organizacji i potencjalnego wsparcia rozwoju 
przedsiębiorczości.  

P6U_W P6S_WG 
 

FiR1P_W14 
Zna zasady i zadania organizacji (w zależności od sektora w jakim funkcjonują) powstałe w oparciu o obowiązu-
jące rozwiązania prawne i organizacyjne. Zna w szczególności funkcjonowanie podmiotów sektora finansów pu-
blicznych. Rozumie jakie są wymagania prawne w zakresie systemu kontroli wewnętrznej. 

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

FiR1P_W15 
Rozumie istotę i zasady finansów przedsiębiorstwa oraz prowadzenia rachunkowości, analizy, planowania i pre-
zentowania informacji w sprawozdaniach finansowych. Zna zasady rewizji sprawozdań finansowych. 

P6U_W P6S_WG 

FiR1P_W16 
Zna obszary problemowe systemu zarządzania i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw oraz potrafi praktycz-
nie ich wykorzystać, w szczególności w zakresie zarządzania kosztami i budżetowania w przyszłej pracy zawodo-
wej.  

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

FiR1P_W17 
Posiada wiedzę umożliwiającą zaproponowanie schematu zarządzenia, dostosowanego do specyfiki przedsiębior-
stwa i przyjętych zasad rachunkowości, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania wiarygodną in-

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK  



formacją finansową.  

FiR1P_W18 
Zna zasady gromadzenia, analizowania oraz prezentowania informacji zarządczej, dotyczącej operacji, finansów i 
ekonomiki przedsiębiorstwa oraz praktycznego ich zastosowania. 

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK  

FiR1P_W19 
Posiada niezbędną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - udzielania pierwszej pomocy oraz metod i 
technik uczenia się w tym zakresie 

P6U_W P6S_WG 

FiR1P_W20 
Zna oprogramowanie informatyczne, wspomagające działania organizacji, szczególnie w zakresie podejmowania 
decyzji finansowych. 

P6U_W P6S_WG 

w zakresie: UMIEJĘTNOŚCI 

FiR1P_U01 
Potrafi właściwie interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie 
obszaru nauk ekonomicznych (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących w finansach i rachunko-
wości) i ich praktyczne skutki.  

P6U_U P6S_UW 

FiR1P_U02 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania 
jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakre-
sie ekonomii, finansów i zarządzania. Ustalone zjawiska opisujące zasoby organizacji oraz ustalony wynik finan-
sowy potrafi właściwie zaprezentować i wyprowadzić właściwe wnioski. 

P6U_U P6S_UW 
P6S_UK 

FiR1P_U03 
Potrafi prawidłowo praktycznie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych, 
szczególnie tych, które decydują o obrazie ekonomiczno-finansowym organizacji. 

P6U_U P6S_UW 

FiR1P_U04 
Posiada umiejętność ustalania typu operacji gospodarczej i właściwej jej ewidencji w systemie rachunkowości 
organizacji, a także oceny poprawności praktycznych rozwiązań w zakresie rachunkowości. 

P6U_U P6S_UW 

FiR1P_U05 
Umie przewidywać, prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzę-
dzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku.  

P6U_U P6S_UW 
P6S_UU 

FiR1P_U06 

Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, 
zawodowymi, moralnymi), w celu praktycznego rozwiązania konkretnego zadania z zakresu nauk ekonomicznych 
oraz dyscyplin naukowych (ekonomii i finansów). Zna zasady etyki w rachunkowości i potrafi je praktycznie za-
stosować w procesach zachodzących w organizacjach i ich strukturach. 

P6U_U P6S_UW 

FiR1P_U07 
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej, aby rozstrzygać dylematy pojawiające się w pracy zawodowej, potrafi ją zastosować w trakcie prze-
biegu  skomplikowanych procesów decyzyjnych w zakresie gospodarowania zasobami jednostek organizacyjnych.  

P6U_U P6S_UW  

FiR1P_U08 
Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów (z zakresu finansów i rachunkowości) i proponuje 
w tym zakresie odpowiednie praktyczne rozstrzygnięcia. Potrafi planować i organizować pracę własną oraz w 
zespole w obszarze finansów i rachunkowości. 

P6U_U P6S_UW 
P6S_UO  

FiR1P_U09 
Posiada umiejętność rozumienia, analizowania i praktycznej oceny zjawisk społecznych i gospodarczych w finan-
sach i rachunkowości. Umie wdrożyć zasady rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie. 

P6U_U P6S_UW 
P6S_UU 

FiR1P_U10 Potrafi przygotować typowe prace pisemne w zakresie finansów i rachunkowości, dotyczące zagadnień szczegó- P6U_U P6S_UW 



łowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł pochodzenia informacji. P6S_UU 

FiR1P_U11 
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień (referatów) w zakresie finansów i rachunkowości, dotyczących 
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł pochodzenia materia-
łów. 

P6U_U P6S_UK 
P6S_UU 

FiR1P_U12 
Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Uczenia się Językowego. 

P6U_U P6S_UK 

FiR1P_U13 
Posiada umiejętność posługiwania się komputerem, z wykorzystaniem programów informatycznych do prowa-
dzenia rachunkowości oraz analizy procesów i zjawisk gospodarczych, a także interpretacji uzyskanych wyników.  

P6U_U P6S_UW  

FiR1P_U14 
Analizując zjawiska zachodzące w gospodarce potrafi podać przyczynę i praktyczne skutki ich występowania w 
organizacji i gospodarce, ocenić je z punktu widzenia jednostki gospodarczej. Posiada zdolność do krytycznej 
analizy zjawisk społecznych i potrafi przewidywać ryzyko w zakresie zjawisk i procesów gospodarczych. 

P6U_U P6S_UW  

FiR1P_U15 
Rozpoznaje zdarzenia gospodarcze w organizacji, potrafi je zinterpretować, umie zaewidencjonować operacje 
gospodarcze i sporządzić właściwe sprawozdania o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. 

P6U_U P6S_UW 

FiR1P_U16 
Identyfikuje potencjalne zjawiska zagrażające organizacji, potrafi je zweryfikować, zinterpretować, ocenić wpływ 
na organizację i sporządzić właściwe opinie o sprawozdaniach finansowych. 

P6U_U P6S_UW 
P6S_UK 

FiR1P_U17 
Potrafi prawidłowo interpretować i stosować teorię w zakresie kontroli i rachunkowości zarządczej do praktycz-
nego planowania i zarządzania procesami biznesowymi.  

P6U_U P6S_UW 
P6S_UO 
P6S_UU 

FiR1P_U18 
Potrafi prawidłowo prowadzić rachunek kosztów, w zależności od potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, a 
także dobierać odpowiednie metody i narzędzia analityczne, umożliwiające ocenę celowości i racjonalności wdro-
żenia określonych rozwiązań zarządczych.  

P6U_U P6S_UW 
P6S_UK 

FiR1P_U19 
Umie prawidłowo prowadzić system zarządczy, z uwzględnieniem obowiązujących standardów i potrzeb infor-
macyjnych jednostki gospodarczej. Posiada umiejętność opracowywania i wdrożenia skutecznych sposobów ra-
portowania w przedsiębiorstwie.  

P6U_U P6S_UU 
P6S_UK 

FiR1P_U20 Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się, wynikającą z rozwoju i zmian w otoczeniu oraz w organizacji.  P6U_U P6S_UU 

FiR1P_U21 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie. Właściwie planuje organizację pracy własnej i innych. Potrafi określić 
priorytety służące realizacji ustalonego przez siebie lub innych zadania z uwzględnieniem terminów ich realizacji. 

P6U_U P6S_UO 

FiR1P_U22* 
Posiada umiejętność doboru ćwiczeń i form aktywności fizycznej do poziomu swoich umiejętności sportowych i 
sprawności fizycznej, w celu uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. 

P6U_U P6S_UW 
P6S_UU 

w zakresie: KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

FiR1P_K01 
Jest przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych, kierując się zasadami etyki. Potrafi popularyzować 
standardy Kodeksu Etyki Audytora oraz ma świadomość odpowiedzialności w pracy audytorskiej. 

P6U_K P6S_KR 

FiR1P_K02 
Jest świadomy ryzyka w działalności gospodarczej i działania w sytuacji ograniczenia, a także konieczności pono-
szenia konsekwencji decyzji swoich i zespołu. 

P6U_K P6S_KR 



FiR1P_K03 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu w zakresie finansów i rachun-
kowości. W przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów z zakresu finansów i rachunko-
wości jest gotowy do współpracy z ekspertami w odpowiednim obszarze. 

P6U_K P6S_KR 
P6S_KK 

FiR1P_K04 
Przygotowuje projekty społeczne (polityczne, gospodarcze, obywatelskie), uwzględniając aspekty prawne, eko-
nomiczne, polityczne i kulturowe oraz bierze odpowiedzialność za realizacje tych projektów. Jest świadomy roli 
przedsiębiorczości w gospodarce. 

P6U_K P6S_KO 

FiR1P_K05 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Wyraża chęć 
stosowania narzędzi analizy finansowej w prace projektowej. 

P6U_K P6S_KK 

FiR1P_K06 
Zdeterminowany wdrożyć, uzasadniać i zapewnić funkcjonowanie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania, 
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. 

P6U_K P6S_KK 

FiR1P_K07 
Chętny do zintegrowania działań poszczególnych komórek organizacyjnych i zarządzania zespołem pracowników 
zaangażowanych w prowadzenie rachunkowości finansowej oraz zarządczej.  

P6U_K P6S_KR 

FiR1P_K08 
Zdeterminowany być liderem zespołu przy realizacji prac projektowych w przedsiębiorstwie, dotyczących obsza-
ru rachunkowości finansowej oraz zarządczej.  

P6U_K P6S_KR 
P6S_KO 

FiR1P_K09 
Zdolność do moderowania prac zmierzających do poprawy wydajności, produktywności i efektywności ekono-
miczno-finansowej przedsiębiorstwa. 

P6U_K P6S_KR 

FiR1P_K10 
Aktywna postawa w argumentowaniu w stosunku do grup pracowniczych lub zarządczych, uzyskiwaniu ich zaan-
gażowania oraz wsparcia,  umożliwiającego dobór odpowiednich metod i narzędzi analitycznych oraz oceny ce-
lowości i racjonalności wdrożenia określonych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych.  

P6U_K P6S_KO 

FiR1P_K11 
Uczestniczy w realizacji projektów gospodarczych. Prezentuje postawę przedsiębiorczą, która przejawia się we 
wszystkich aspektach jego działalności. 

P6U_K P6S_KO 

 
* Efekt realizowany na studiach stacjonarnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



14. ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH PUNKTAMI ECTS, EFEKTAMI UCZENIA SIĘ I TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI: 
 
 

Przedmioty 
Minimalna 

liczba punktów 
ECTS 

Treści programowe 

Odniesienie do 
efektów ucze-
nia się na kie-

runku 

PRZEDMIOTY UCZENIA SIĘ  
OGÓLNEGO: 

19   

1 Język obcy*  9 

Treści leksykalne: Zagadnienia występujące w ogólnodostępnych i stosowanych na zajęciach 
podręcznikach na poziomie B2 (np. uniwersytet, przedmiot studiów, wykształcenia, praca, 
media, technologie, środowisko, zdrowie, żywienie, sport, czas wolny, edukacja, zakupy, po-
dróżowanie, społeczeństwo, kultura, zjawiska społeczne). 
2. Treści gramatyczne: Zgodne z sylabusem podręczników przewidzianych dla poziomu B2 
dla danego języka i zgodne z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języ-
kowego Rady Europy. 
3. Funkcje językowe: Zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu B2 i pozwalające stu-
dentom na porozumiewanie się w języku obcym (np. branie czynnego udziału w dyskusjach,  
wyrażanie emocji oraz wyrażanie swoich opinii, argumentowanie i formułowanie swojego 
punktu widzenia w formie ustnej i pisemnej, dokonywanie prezentacji). 

FiR1P_U12 
FiR1P_K05 

2 
Techniki informacyjno-
komunikacyjne 

2 

Definicja technologii  informacyjno-komunikacyjnej  (ICT). Wykorzystanie urządzeń teleko-
munikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, w szczególności e-learningu 
w procesie informacyjno-komunikacyjnym. Gromadzenie,  przetwarzanie,  udostępnianie  
informacji  w  formie elektronicznej   z   wykorzystaniem   technik   cyfrowych   i   wszelkich   
narzędzi   komunikacji. Tworzenie i zastosowanie elektronicznych baz danych. RODO a 
techniki informacyjno-komunikacyjne Rola mediów społecznościowych w komunikacji. 

FIR1P_W06 
FIR1P_U01 
FIR1P_U08 
FIR1P _K06 

3 
Ochrona własności przemysłowej 
i prawa autorskiego 

1 
Własność intelektualna oraz jej ochrona z uwzględnieniem aspektów prawnych, społecznych i 
gospodarczych. 

FiR1P_W04 
FiR1P_W11 
FiR1P_U20 
FiR1P_U21 
FiR1P_K01 
FiR1P_K02 

4 Przedsiębiorczość 1 

Przedsiębiorczość – pojęcie, geneza przedsiębiorczości, czynniki wpływające na rozwój 
przedsiębiorczości, wzmacnianie i osłabianie cech przedsiębiorczości. Innowacje i ich rodzaje.  
Podstawowe pojęcia ekonomiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 
gospodarstwa domowego.  

FiR1P_W01 
FiR1P_W12 
FiR1P_W13 
FiR1P_U02 



Promocja jako element zwiększający popyt na sprzedaż dóbr i usług. Biznes plan i analiza 
SWOT.  Prowadzenie działalności gospodarczej – pojęcie działalności gospodarczej, przed-
siębiorcy i konsumenta; procedura rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej; kosz-
ty pracy (w tym koszty wynagrodzeń).  
Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej. Omówienie wybra-
nych form działalności gospodarczej. 

FIR1P_U07 
FiR1P_U14 
FiR1P_K02 
FiR1P_K03 

5 Filozofia 2 
Najważniejsze teorie filozoficzne od starożytności do pierwszej połowy XX wieku. Najważ-
niejsze pojęcia i problemy filozoficzne. Sztuka argumentacji i krytycznego myślenia. 

FiR1P_W05 
FiR1P_W10 
FiR1P_U02 
FiR1P_U06 
FiR1P_K10 

6 Socjologia 2 

Teoria i metody socjologiczne, podstawowe pojęcia socjologiczne, dotyczący struktury i dy-
namiki społeczeństwa oraz  społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego. Ocena 
społecznych uwarunkowań działania instytucji publicznych. Zasady etyki prowadzenia badań 
socjologicznych. 

FIR1P_W01 
FIR1P_W03 
FIR1P_W06 
FIR1P_U01 
FIR1P_U02 
FIR1P_K01 
FIR1P_K04 

7 
Przedmiot w zakresie wsparcia 
studentów w procesie uczenia 
się**  (do wyboru) 

2 

Przykładowymi przedmiotami w ramach tej grupy m. in. są: Metody wspomagania uczenia się  
oraz Radzenie sobie ze stresem. 
Metody wspomagania uczenia się. Treści: Funkcjonowanie mechanizmów psychologicznych 
oraz warunki środowiskowe wpływające na proces efektywnego uczenia się. Wybór właści-
wych metod, technik i źródeł w uczeniu się oraz metod powtarzania i organizowania informa-
cji.   
Radzenie sobie ze stresem. Treści: Podstawy psychologii  stresu. Psychologiczne umiejętności  
radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.  Istota wiedzy z zakresu 
psychologii stresu w funkcjonowaniu społecznym, ekonomicznym oraz  prywatnym podmio-
tu.   

FiR1P_W05 
FiR1P_W10 
FIR1P_W19 
FiR1P_U01 
FiR1P_U05 
FIR1P_U20 
FIR1P_U21 
FiR1P_K01 
FIR1P_K05 
FiR1P_K09 

PRZEDMIOTY PODSTAWO-
WE I KIERUNKOWE: 

84   

1 Statystyka matematyczna 4 

Pojęcia zmiennej losowej i jej rozkładu, podstawy estymacji i weryfikacji hipotez statystycz-
nych. Założenia, warunki stosowalności poszczególnych metod statystycznych i interpretacja 
wyników.  Odpowiedzialność za praktyczne wykorzystanie poznanych metod i narzędzi staty-
stycznych w badaniach w obszarze finansów. 

FIR1P_W06 
FIR1P_U02 
FIR1P_U08 
FIR1P _K01 
FIR1P _K02 
FIR1P _K05 

2 Psychologia ekonomiczna  2 Podstawy psychologii ekonomicznej, psychologii reklamy i psychologii analizy marketingowej. FiR1P_W05 



Psychologiczne umiejętności zarządzania zespołem i organizacją oraz rekrutacja pracowni-
ków. Istota wiedzy psychologicznej w marketingu, zarządzaniu,  ekonomii i w gospodarce. 

FiR1P_W10 
FiR1P_U01 
FiR1P_U05 
FiR1P_K01 
FiR1P_K09 

3 Historia gospodarki 2 
Historia gospodarcza świata od starożytności do czasów współczesnych oraz czynniki insty-
tucjonalne i kulturowe kształtujące systemy gospodarcze i warunkujące długofalowy rozwój. 
Rozbieżność między teorią a praktyką gospodarczą.   

FiR1P_W01 
FiR1P_W02 
FiR1P_W04 
FiR1P_W07 
FiR1P_W10 
FiR1P_U01 
FiR1P_U02 
FiR1P_U05 
FiR1P_U07 
FiR1P_U14 
FiR1P_K05 
FiR1P_K08 

4 Makroekonomia 3 
Pojęcia służące do opisu procesów makroekonomicznych.  Podstawowe zależności makroek-
onomiczne, z uwzględnieniem ich dynamiki. Myślenie dedukcyjne, interpretacja mechani-
zmów funkcjonowania i rozwoju gospodarki narodowej. 

FIR1P_W01 
FIR1P_W02 
FIR1P_W03 
FIR1P_U01 
FIR1P_U06 
FIR1P_U14 
FIR1P_K02 
FIR1P_K04 

5 Ubezpieczenia  3 

Kluczowe aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz powiązań sektora ubezpieczeniowego z po-
zostałymi sektorami gospodarki narodowej. Struktura obecnego systemu  ubezpieczeń, prze-
pływów finansowych zachodzących w tym obszarze i poszczególnych pionów systemu ubez-
pieczeń. Wieloaspektowe spojrzenie na problematykę ubezpieczeń. 

FiR1P_W07 
FiR1P_U06 
FiR1P_U09 
FiR1P_K01 
FiR1P_K05 

6 Matematyka 8 

 Podstawowe pojęcia, struktury oraz twierdzenia z zakresu analizy matematycznej i algebry 
liniowej. Logiczne myślenie oraz rozwiązywania problemów z zastosowaniem aparatu współ-
czesnej matematyki. Wieloaspektowe spojrzenie na procesy gospodarcze, a w szczególności 
wykorzystywania teorii do interpretowania problemów praktyki gospodarczej.  Ocena racjo-
nalności decyzji w podmiotach gospodarczych. 

FiR1P_W06 
FIR1P_U02 
FIR1P_U05 
FIR1P _K02 

7 Rachunkowość 7 
 
Istota i zasady  rachunkowości, dokumentacja księgowa oraz sprawozdania finansowe jedno-

FiR1P_W01 
FiR1P _W07 



stek gospodarczych. Ewidencja operacji gospodarczych, składających się na całokształt dzia-
łalności podmiotu gospodarczego. Wykorzystanie wiedzy rachunkowej w decyzjach strate-
gicznych i operacyjnych organizacji.  

FiR1P _W15 
FiR1P _W20 
FiR1P _U04 
FiR1P _U10 
FiR1P _U15 
FiR1P _K02 
FiR1P _K03 
FiR1P _K05 

8 Podstawy zarządzania 3 
Podstawowe kategorie teorii organizacji i zarządzania. Organizowanie i zarządzanie małą 
organizacją na przykładzie firmy oraz gospodarstwa domowego. Praktyczne wykorzystanie 
wiedzy o organizacjach oraz zarządzania nimi. 

FIR1P_W02 
FIR1P_W03 
FIR1P_W10 
FIR1P_U02 
FIR1P_U16 
FIR1P_U21 
FIR1P_K07 
FIR1P_K08 

9 Finanse przedsiębiorstw 3 
Mechanizm finansowy sektora przedsiębiorstw, system finansowy i zjawiska finansowe, wy-
stępujące w przedsiębiorstwach. Rozróżnianie majątku przedsiębiorstwa i źródeł finansowania 
oraz szacowania kosztu kapitału. 

FiR1P_W12 
FiR1P_W18 
FiR1P_U03 
FiR1P_U10 
FiR1P_K09 
FiR1P_K11 

10 Bankowość 4 

 
Funkcjonowanie systemu bankowego i jego znaczenie w gospodarce. Podstawowe pojęcia 
związane z działalnością bankową. Charakterystyka elementów systemu bankowego oraz pro-
duktów i usług bankowych. Analiza ryzyka działalności bankowej.  

FIR1P_W01 
FIR1P_W02 
FIR1P_W03 
FiR1P_U01 
FiR1P_U02 
FIR1P _U09 
FIR1P _U16 
FIR1P _K01 
FIR1P _K05 

11 Prawo finansowe 4 
Prawo finansowe: źródła i przepisy prawne. Analiza prawa budżetowego, prawa kredytu pu-
blicznego i prawa podatkowego, a w elementarnym zakresie - prawa walutowego, prawa dewi-
zowego i publicznego prawa bankowego.  

FiR1P_W08 
FiR1P_W12 
FiR1P_W14 
FiR1P_U01 
FiR1P_U02 
FiR1P_U05 



FiR1P_U07 
FiR1P_U14 
FiR1P_K01 
FiR1P_K02 
FiR1P_K10 

12  Mikroekonomia 3 

Mechanizmy rządzące procesami gospodarczymi i podmioty biorące w nich aktywny udział. 
Zidentyfikowanie i zrozumienie problemów ekonomicznych w skali mikro (gospodarstwo). 
Informacje niezbędne do analizy mikroekonomicznej i możliwości ich zastosowania w go-
spodarstwie domowym i przedsiębiorstwie, na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych oraz 
czynników produkcji. 

FIR1P_W01 
FIR1P_U01 
FIR1P_U09 
FIR1P _K04 

13 Rynki finansowe 2 

Organizacja i funkcjonowanie rynków finansowych. Podstawowe instrumenty rynku finanso-
wego. Cele działania i funkcje giełd papierów wartościowych. Zagadnienia związane z zasto-
sowaniem instrumentów pochodnych. Przedstawienie podstaw analizy fundamentalnej i tech-
nicznej. 

FIR1P_W01 
FIR1P_W06 
FIR1P _U01 
FIR1P _U05 
FIR1P _U08 
FIR1P _K01 
FIR1P _K05 

14 Rachunkowość zaawansowana 6 

Teoria i praktyka rachunkowości. Stosowanie zasad rachunkowości, księgowania i sporządza-
nia sprawozdań finansowych,  wykorzystywanie wiedzy rachunkowej w decyzjach strategicz-
nych i operacyjnych przedsiębiorstw. Ukształtowanie zdolności do autonomicznego i odpo-
wiedzialnego wykonywania zadań w zakresie rachunkowości, gotowość do uczenia się przez 
całe życie. 

FiR1P_W01 
FiR1P_W07 
FiR1P_W15 
FiR1P_U02 
FiR1P_U08 
FiR1P_U09 
FiR1P_K03 
FiR1P_K04 
FiR1P_K05 
FiR1P_K07 

15 Finanse publiczne 3 

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu finansów publicznych. Umiejętności w 
zakresie dokonywania analizy struktury budżetu, relacji między finansami publicznymi a ryn-
kami finansowymi oraz uświadomienie wpływu środków UE na stan gospodarki krajowej. 
Wskazanie związków zachodzących między finansami publicznymi a finansami przedsię-
biorstw i ocena tych relacji. Prezentacja raportów oraz analiz z zakresu stanu finansów pu-
blicznych. Omówienie roli systemu podatkowego w finansach publicznych. Zaprezentowanie 
praktycznych aspektów budżetowania, w celu uświadomienia roli i znaczenia planowania wie-
loletniego w układzie finansów państwowych i samorządu terytorialnego. 

FiR1P_W01 
FiR1P_W09 
FiR1P_W15 
FiR1P_U01 
FiR1P_U02 
FiR1P_U09 
FiR1P_U11 
FiR1P_K02 
FiR1P_K03 
FiR1P_K05 



16 Matematyka finansowa 3 
Zasady aktualizacji wartości pieniądza w wybranym momencie, związanym z oprocentowa-
niem lokat, kredytami, rentami, inflacją, niezbędnymi do studiowania na kierunku finanse 
i rachunkowość. 

FIR1P_W06 
FIR1P_U04 
FIR1P_U07 
FIR1P_K03 

17 Rachunek kosztów 3 
Rachunek kosztów oraz metody ich rozliczania. Przeprowadzenie wybranych rachunków 
kalkulacyjnych produkcji jedno– i wieloasortymentowej oraz ocena przydatności decyzyjnej 
rozwiązań metodycznych w zakresie rachunku kosztów.  

FiR1P_W01 
FiR1P_W07 
FiR1P_W16 
FiR1P_U09 
FiR1P_U17 
FiR1P_U18 
FiR1P_K03 
FiR1P_K08 

18 
Gospodarka finansowa w sekto-
rze prywatnym i publicznym 

2 

Podstawy prawa budżetowego i gospodarki finansowej państwa. Związki zachodzące między 
finansami publicznymi a finansami przedsiębiorstw i ocena tych relacji. Prezentacja raportów 
oraz analiz z zakresu stanu finansów publicznych. Omówienie podstawowej dokumentacji 
finansowej przedsiębiorstw. Praktyczne aspekty budżetowania. 

FiR1P_W01 
FiR1P_W06 
FiR1P_W09 
FiR1P_U01 
FiR1P_U02 
FiR1P_U08 
FiR1P_U10 
FiR1P_K02 
FiR1P_K03 
FiR1P_K06 

19 Polityka gospodarcza 2 

Zjawiska i procesy gospodarcze oraz narzędzia polityki gospodarczej i ich funkcjonowanie w 
gospodarce. Analiza i interpretacja podstawowych kategorii polityki gospodarczej a także 
porównywania teorii polityki gospodarczej, z realnymi procesami gospodarczymi, z uwzględ-
nieniem finansów i rachunkowości.  

FiR1P_W01 
FiR1P_W02 
FiR1P_W09 
FiR1P_U01 
FiR1P_U14 
FiR1P_K01 

20 Ekonometria 2 

Pojęcia i metody stosowane w ekonometrii oraz problematyka specyfikacji, estymacji i weryfi-
kacji modelu ekonometrycznego (jednorównaniowego). Konstruowanie i weryfikacja modelu 
ekonometrycznego oraz wnioskowanie na jego podstawie. Wykorzystanie profesjonalnego 
oprogramowania ekonometrycznego do przeprowadzania modelowania zjawisk gospodar-
czych.  

FIR1P_W06 
FIR1P_U02 
FIR1P_U08 
FIR1P _K01 
FIR1P _K02 
FIR1P _K05 

21 Analiza finansowa 2 
Istota analizy finansowej i strategicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystania w 
procesie zarządzania przedsiębiorstwem.  Podstawowe narzędzia i metody pomiaru efektyw-
ności ekonomicznej podmiotów.  Wieloaspektowe spojrzenie na przedsiębiorstwo w gospo-

FiR1P_W07 
FiR1P_W15 
FiR1P_U14 



darce rynkowej, w szczególności znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji w 
przedsiębiorstwie. 

FiR1P_U16 
FiR1P_K05 
FiR1P_K11 

22 Rachunkowość zarządcza 2 

Definiowanie poszczególnych informacji zawartych w sprawozdaniach i raportach finanso-
wych, wybieranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia kalkulacji, interpretacja otrzy-
manych wyników. Rozpoznawanie zależności pomiędzy poszczególnymi kosztami, wyjaśnie-
nie przyczyn zachodzących zmian, przeprowadzenie budżetowania kosztu jednostkowego, 
opisywanie uzyskanych wyników.  

FiR1P_W01 
FiR1P_W03 
FiR1P_W16 
FiR1P_U08 
FiR1P_U17 
FiR1P_U19 
FiR1P_K02 
FiR1P_K03 

23 
Wycena i zarządzanie wartością 
przedsiębiorstwa 

2 

Wycena wartości przedsiębiorstwa oraz podstawy prawne dotyczące wyceny nieruchomości i 
rzeczoznawstwa majątkowego. Narzędzia  i metody (w tym ilościowe), niezbędne w procesie 
wyceny przedsiębiorstwa.   
 

FiR1P_W12 
FiR1P_W18 
FiR1P_U03 
FiR1P_U10 
FiR1P_K03 
FiR1P_K09 

24 Metody oceny ryzyka 2 
Identyfikacja i analiza ryzyka. Zapoznanie z metodami i technikami oceny ryzyka. Wskazanie 
sposobów radzenia sobie z wybranym rodzajem ryzyka. Wskazanie na możliwość stosowania 
arkusza kalkulacyjnego dla potrzeb prognozy i oceny ryzyka. 

FIR1P_W06 
FIR1P_U02 
FIR1P_U08 
FIR1P _K01 
FIR1P _K02 
FIR1P _K05 

25 Audyt zewnętrzny 2 
Teoria i praktyka audytu zewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad, metod oraz 
jego organizacji. Techniki badania audytowego, prowadzenia sprawozdawczości z audytu 
zewnętrznego. Autonomiczne i odpowiedzialne wykonywania zadań w zakresie audytu. 

FiR1P_W02 
FiR1P_W15 
FiR1P_U07 
FiR1P_U09 
FiR1P_U14 
FiR1P_K01 
FiR1P_K05 

26 Biznes plan 3 

Przygotowanie biznes planu i możliwości jego  praktycznego wykorzystania.  Struktura i regu-
ły sporządzania biznes planu dla różnego rodzaju organizacji. Podstawowe metody analizy 
wykorzystywane przy przygotowywaniu biznes planów. Znaczenie planowania w strategii 
rozwoju przedsiębiorstwa. 

FiR1P_W12 
FiR1P_W18 
FiR1P_U03 
FiR1P_U10 
FiR1P_K09 
FiR1P_K11 

27 Etyka biznesu 2 Etyka współczesna w biznesie, najważniejsze pojęcia i problemy etyczne występujące w biz- FiR1P_W08 



nesie. 
Wpływ i znaczenia etyki w kształtowaniu stosunków gospodarczych oraz w procesie tworze-
nia więzi międzyludzkich przede wszystkim w aspekcie ekonomicznym . Zdolność do wieloa-
spektowego spojrzenia na współczesne zagadnienia etyki biznesu. 

FiR1P_W10 
FiR1P_U06 
FiR1P_U07 
FiR1P_K01 
FiR1P_K03 

SEMINARIUM DYPLOMOWE 13 

 
Metody pracy naukowej oraz struktura pracy licencjackiej. Wymagania formalne przy pisaniu 
pracy licencjackiej. Przygotowanie planu i rozdziałów zgodnie z przyjętym celem pracy licen-
cjackiej.  Prezentacja i dyskusja nad poszczególnymi częściami pracy licencjackiej. Projekto-
wanie zadań organizacji, analizowanie i interpretowanie skutków podejmowanych działań. 

FIR1P_W01 
FIR1P_W03 
FIR1P_U02 
FIR1P_U03 
FIR1P_K03 

PRZEDMIOTY DO WYBORU  
(w tym przedmiot „Język obcy”, przed-
mioty w zakresie wsparcia studentów w 
procesie uczenia się oraz seminarium 

dyplomowe): 

62   

1. 
Grupa przedmiotów z zakresu 
finansów i rachunkowości przed-
siębiorstw 

38 

Przykładowymi przedmiotami w ramach tej grupy są:  Finanse behawioralne, Podatki w dzia-
łalności gospodarczej, Rewizja sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, Metody oceny pro-
jektów inwestycyjnych, Rachunkowość w MŚP, Rachunkowość podatkowa, Finanse między-
narodowe, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Zarządzanie płynnością finansową, Ry-
zyko w działalności gospodarczej, Rachunkowość budżetowa, Międzynarodowe standardy 
rachunkowości, Psychologia inwestowania, Systemy informacyjne w rachunkowości i finan-
sach. 
 
Treści tej grupy przedmiotów obejmują finanse przedsiębiorstw, w tym przygotowanie pro-
jektów inwestycyjnych oraz rachunkowość – aspekty podatkowe i rozwiązania międzynaro-
dowe. Ponadto student pozna zasady zarządzania przez wartość oraz rewizji finansowej, tak 
aby po ukończeniu posiadał, zarówno umiejętności w zakresie rachunkowości i sposobów jej 
wykorzystania, w celu prawidłowego zarządzania generowanych przez rachunkowość danych, 
jak i sposobów ich oceny przez biegłych rewidentów. Poznanie strategii podatkowych i moż-
liwości działalności inwestycyjnej ukierunkuje studenta na zdobycie umiejętności w zakresie 
podejmowania decyzji finansowych, wspartych znajomością metod wyceny używanych przy 
podejmowaniu tych decyzji i metod oceny projektów inwestycyjnych. Grupa przedmiotów z 
zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw  pozwoli studentowi poznać znaczenie 
finansów w działalności przedsiębiorstw, sposoby opracowania strategii finansowania, czy 
poszukiwania odpowiednich źródeł finansowania. 

FiR1P_W01 
FiR1P_W03 
FiR1P_W04 
FiR1P_W05 
FiR1P_W06 
FiR1P_W07 
FiR1P_W08 
FiR1P_W09 
FiR1P_W10 
FiR1P_W14 
FiR1P_W15 
FiR1P_W16 
FiR1P_W17 
FiR1P_W19 
FIR1P_U01 
FiR1P_U02 
FiR1P_U04 
FiR1P_U05 
FiR1P_U06 
FIR1P_U07 
FiR1P_U08 
FiR1P_U09 



FiR1P_U10 
FiR1P_U11 
FiR1P_U13 
FiR1P_U14 
FiR1P_U15 
FiR1P_U16 
FiR1P_U17 
FiR1P_U18 
FIR1P_U19 
FiR1P_U20 
FIR1P_U21 
FiR1P_K01 
FiR1P_K02 
FiR1P_K03 
FiR1P_K05 
FiR1P_K07 
FiR1P_K08 
FiR1P_K09 
FiR1P_K10 
FiR1P_K11 

2. 
Grupa przedmiotów z zakresu 
audytu i controllingu 

38 

Przykładowymi przedmiotami w ramach tej grupy są: Ekonomika i zarządzanie  przedsiębior-
stwem, Systemy informacyjne controllingu, Koszty transakcyjne, System podatkowy i celny, 
Audyt wewnętrzny, Procesowa rachunkowość  zarządcza, Controlling inwestycji, Międzyna-
rodowy system finansowy, Rachunkowość podatkowa, Projektowanie systemu controllingu, 
Ośrodki odpowiedzialności w controllingu operacyjnym, Psychologia pracy, Kontrola zarząd-
cza i dyscyplina finansów publicznych.   
 
Treści tej grupy przedmiotów obejmują wykazanie roli audytu i controllingu jako narzędzi 
informacyjno-kontrolnych, wspierających funkcjonowanie systemu rachunkowości w podmio-
tach gospodarczych. W toku przeprowadzonych zajęć będzie scharakteryzowana funkcja au-
dytu w zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych oraz określenie roli controllingu, 
ukierunkowanej na informacyjne zabezpieczenie procesów, m.in. szacowania ryzyka oraz 
oceny stopnia realizacji celów przedsiębiorstwa. 

FIR1P_W01 
FIR1P_W02 
FiR1P_W04 
FiR1P_W05 
FiR1P_W06 
FiR1P_W07 
FiR1P_W08 
FiR1P_W09 
FiR1P_W10 
FiR1P_W12 
FIR1P_W14 
FiR1P_W15 
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FIR1P_W17 
FiR1P_W18 
FiR1P_W19 
FIR1P_W20 



FiR1P_U01 
FiR1P_U02 
FIR1P_U03 
FIR1P_U04 
FiR1P_U05 
FiR1P_U06 
FiR1P_U07 
FIR1P_U08 
FIR1P_U09 
FiR1P_U10 
FIR1P_U11 
FIR1P_U13 
FiR1P_U14 
FiR1P_U15 
FiR1P_U17 
FiR1P_U18 
FIR1P_U19 
FiR1P_K01 
FiR1P_K02 
FIR1P_K03 
FiR1P_K04 
FIR1P_K05 
FIR1P_K06 
FiR1P_K07 
FiR1P_K08 
FiR1P_K09 
FIR1P_K10 
FiR1P_K11 

PRAKTYKI (wymiar, zasady i 
forma): 
 

26 

Na kierunku Finanse i rachunkowość praktyki są realizowane w wymiarze 6 miesięcy (780 
godzin),  zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Stanowią one 
integralną część planu studiów oraz  procesu kształcenia, mając przypisane efekty uczenia się 
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych i podlegają zaliczeniu, zgodnie ze 
skalą ocen obowiązującą w Uczelni. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej, wynikającej z 
programu , jest wywiązanie się z programu właściwego dla kierunku, zadań wyznaczonych 
przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki ze strony podmiotu przyjmującego studen-
ta na praktykę. Obecność na praktyce jest obowiązkowa. Praktyka zaliczana jest na podstawie 
zaświadczenia o jej odbyciu, wraz z wpisaną oceną, poświadczonego ze strony zakładu pracy 

FiR1P_W01 
FiR1P_W02 
FiR1P_W15 
FIR1P_U07 
FIR1P_U08 
FIR1P_U09 
FIR1P_K03 
FIR1P_K05 
FIR1P_K06 



przez osobę odpowiedzialną za jej realizację lub w przypadku pracy zawodowej – zaświadcze-
nie z zakładu pracy.  

Organizację praktyk zawodowych i nadzór dydaktyczno – wychowawczy na kierunku 
sprawuje nauczyciel akademicki, powołany na instytutowego opiekuna praktyk zawodowych.  

Praktyki zawodowe na kierunku odbywają się m.in. w: 
1) podmiotach sektora prywatnego i publicznego, 
2) instytucjach samorządu terytorialnego, 
3) bankach. 

Praktyki zawodowe mogą być realizowane, jako:  
1) praktyka odbywana indywidualnie przez studenta w podmiotach i instytucjach, 
2) wolontariat w uprawnionej instytucji, bądź stowarzyszeniu statutowo zajmującym się wo-

lontariatem, 
3) praca zawodowa w czasie trwania studiów, także za granicą. 
 

Razem 180   

Język polski – lektorat obowiąz-
kowy dla obcokrajowców (4 
ECTS za przedmiot otrzymują 
obcokrajowcy) 

4 

W ramach przedmiotu realizowane będą treści dotyczące nauczania języka polskiego 
(lektorat), w treści nauczania włączono zagadnienia związane z polską kulturą (fil-
mem, teatrem), historią i tradycją. W obrębie przedmiotu będą też realizowane zagad-
nienia związane z kształceniem umiejętności sprawnego pisania. 
Treści leksykalne: zagadnienia, które występują w stosowanych na zajęciach podręcz-
nikach na poziomie B2 (np. szkoła i studia; moda i uroda; praca, rynek pracy; sklepy, 
handel, konsumpcja; urzędy i usługi; słownictwo ekonomiczne; życie polityczne w 
Polsce; przyroda i środowisko) 
Treści gramatyczne: Zgodne z sylabusem podręczników przewidzianych dla poziomu 
B2 dla danego języka i zgodne z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształ-
cenia Językowego Rady Europy 
Funkcje językowe: zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu B2 i pozwalające 
studentom na porozumiewanie się w języku obcym (np. branie czynnego udziału w 
dyskusjach, wyrażanie emocji oraz wyrażanie swoich opinii, argumentowanie i formu-
łowanie swojego punktu widzenia w formie ustnej i pisemnej, dokonywanie prezenta-
cji) 

FIR1P_W 
FIR1P_U 
FIR1P_K 

 

*Przedmiot do wyboru „Język obcy” (angielski, niemiecki oraz inne). 
** Lista przedmiotów w zakresie wsparcia do wyboru m.in.: Metody wspomagania uczenia się, Radzenie sobie ze stresem, Coaching i mentoring, Propedeutyka kultury akademickiej, Autopromocja i 
kreowanie wizerunku, Metodyka procesu uczenia się. 

 



Studentów studiów obowiązują zajęcia w języku obcym w wymiarze co najmniej 15 godz. w każdym roku akademickim (informacja została uwzględ-
niona w poszczególnych kartach przedmiotów). 
Studentów studiów stacjonarnych obowiązują zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz., zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS. 
Studentów obowiązuje szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, w zakresie 
uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia. 
Studentów obowiązuje szkolenie biblioteczne w wymiarze 2 godz. 

 
 

15. SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ STUDENTA W TRAKCIE CAŁEGO CYKLU 
KSZTAŁCENIA:  
 

Prowadzący określa szczegółowe efekty uczenia się i formę ich weryfikacji, a następnie umieszcza je w karcie przedmiotu.  Osiągnięcie wszystkich efektów ucze-
nia się określonych dla poszczególnych zajęć oznacza realizację założonej koncepcji kształcenia na prowadzonym kierunku i uzyskanie efektów kierunkowych (osią-
gnięcie sylwetki absolwenta). Weryfikacja i ocena efektów uczenia się osiąganych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia odbywa się poprzez: 

1) proces dyplomowania - poprzez prace dyplomowe weryfikuje się zakładane efekty uczenia się, prace oceniane są przez promotora i recenzenta, 
2) praktyki studenckie - efekty uczenia się uzyskiwane przez praktyki studenckie są dopełnieniem koncepcji kształcenia,  weryfikacja efektów następuje zgodnie 

z regulaminem praktyk na poszczególnych kierunkach, 
3) wymianę międzynarodową studentów - uzyskiwanie informacji od studentów dotyczącej posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w 

kontekście pobytu w uczelni partnerskiej, 
4) osiągnięcia kół naukowych - informacja zwrotna poprzez uzyskiwane recenzje zewnętrzne (publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach, przyznane 

stypendium Rektora i Ministra). 
Dodatkowo podstawą oceny realizacji efektów uczenia się są: 

1) Prace etapowe - realizowane przez studenta w trakcie studiów takie jak:  kolokwia, sprawdziany, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, case studies. Prace zaliczenio-
we, projekt - według instrukcji przygotowanej przez prowadzącego zajęcia. Wszystkie dodatkowe formy zaliczenia wymagają dodatkowych instrukcji. 

2) Egzaminy z przedmiotu. Pytania przygotowane do egzaminu nie powinny wychodzić poza treści zawarte w karcie przedmiotu realizowanego w ramach wy-
kładu. Student ma prawo do uzasadnienia przez prowadzącego otrzymanej na egzaminie oceny. 
Forma egzaminu: ustna, pisemna, testowa lub praktyczna określana jest przez prowadzącego wykład i zawarta w karcie przedmiotu. 
a) Egzamin ustny  powinien być przeprowadzany w obecności innych studentów lub pracowników.  
b) Egzamin pisemny może być organizowany w  formie testowej lub opisowej. Egzamin przeprowadza się w sali dydaktycznej, w której jest możliwe wła-

ściwe rozlokowanie studentów, zapewniające komfort pracy i jej samodzielność. Prowadzący egzamin ma prawo przerwać  lub unieważnić egzamin, gdy w 
sytuacji gdy praca studenta nie jest samodzielna (student korzysta z niedopuszczonych materiałów, urządzeń i z pomocy innych osób). 

3) Zaliczenie i zaliczenie z oceną. Prowadzący zajęcia określa kryteria oceny, podaje jej składowe i uzasadnia w sposób opisowy ocenę otrzymaną przez stu-
denta na zaliczeniu.  

 



Formy i metody prowadzenia zajęć oraz kryteria oceny i jej składowe określa karta przedmiotu. 
 
Wszystkie formy weryfikacji osiągnięć studenta uzyskanych w ramach zajęć w danym semestrze odnotowuje się w kartach okresowych osiągnięć stu-
denta. 


