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Opis kierunkuOpis kierunkuOpis kierunkuOpis kierunku
� Studia na kierunku FINANSE MENEDŻERSKIE pozwalają zrozumieć i 

pozyskać wiedzę dotyczącą społecznych i rynkowych zjawisk 
występujących w otoczeniu podmiotów gospodarczych. 

� Celem kierunku jest doskonałe przygotowanie do zajmowania 
stanowiska Menedżera w zakresie: 
� zarządzania zasobami firmy mające na celu zwiększenie jej wartości 

rynkowej;rynkowej;
� zarządzania realizowanego przez pryzmat instrumentów w kontaktach z 

interesariuszami, takimi jak: akcjonariusze, pracownicy, klienci i dostawcy;
� budowania prognoz finansowych i wykorzystywania ich do efektywnego 

zarządzania finansami i kosztami;
� posiadania umiejętności samodzielnej analizy 

sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i oceny 
alternatywnej strategii rozwoju działalności 
gospodarczej. 



Studia I stopnia Studia I stopnia Studia I stopnia Studia I stopnia –––– przedmioty podstawoweprzedmioty podstawoweprzedmioty podstawoweprzedmioty podstawowe

Do podstawowych przedmiotów realizowanych na kierunku 
Finanse menedżerskie w ramach studiów pierwszego 
stopnia należą m.in.: 
� Mikroekonomia i Makroekonomia, 
� Podstawy zarządzania, 
� Prawo, 
� Finanse, 
� Marketing, 
� Rachunkowość, 
� Statystyka, 
� Matematyka,
� Rachunkowość finansowa, 
� Finanse publiczne ,
� Finanse przedsiębiorstw.



Przedmioty specjalnościowe
Do grupy przedmiotów specjalnościowych 

zaliczamy m.in.: 
� Budżetowanie, 
� Analizę finansową, 
� Nadzór korporacyjny, � Nadzór korporacyjny, 
� Ubezpieczenia w działalności 

gospodarczej, 
� Controlling operacyjny, 
� Podatki przedsiębiorstw,
� Inżynierię finansową.



Kierunek: Finanse MenedżerskieKierunek: Finanse MenedżerskieKierunek: Finanse MenedżerskieKierunek: Finanse Menedżerskie
� Studia na kierunku FINANSE MENEDŻERSKIE pozwalają 

zrozumieć i pozyskać wiedzę dotyczącą społecznych i 
rynkowych, obecnych i możliwych zjawisk występujących 
w otoczeniu podmiotów gospodarczych, narzędzi, metod i 
zależności między zjawiskami determinującymi osiągnięcia 
podmiotów biznesowych i zadowolenia ich interesariuszy.podmiotów biznesowych i zadowolenia ich interesariuszy.

� Menedżer powinien zarządzać zasobami firmy w celu 
zwiększenia jej wartości rynkowej. 

� Zarządzanie realizowane przez pryzmat instrumentów 
finansowych powinno zabezpieczać powodzenie w 
kontaktach z akcjonariuszami, pracownikami, klientami i 
dostawcami.



Profil AbsolwentaProfil AbsolwentaProfil AbsolwentaProfil Absolwenta
� Po ukończeniu studiów 

Absolwent będzie 
przygotowany do pracy 
w krajowych i 
międzynarodowych 
korporacjach inwestujących w regionie.
Będzie również posiadał kompetencje do podjęcia pracy w � Będzie również posiadał kompetencje do podjęcia pracy w 
renomowanych firmach za granicą. 

� Kierunek finanse menedżerskie oferuje Absolwentom efekty 
kształcenia wyspecjalizowane w sferze finansów 
korporacyjnych oraz małych i średnich firmach, dając 
możliwość nabywania kompetencji przenośnych 
wykorzystywanych w różnych branżach i rodzajach 
przedsiębiorstw.



Umiejętności AbsolwentaUmiejętności AbsolwentaUmiejętności AbsolwentaUmiejętności Absolwenta

� samodzielna analiza sytuacji finansowej firmy i ocena 
alternatywnych strategii rozwojowych przedsiębiorstwa,

� stosowanie efektywnych technik zarządzania finansami i 
kosztami w celu polepszenia systemu kontroli uzyskiwanych 
wyników,

� budowa prognoz finansowych,

� zastosowania najnowszych trendów dla zapewnienia 
finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstw,

� rozpoznanie ryzyk działalności gospodarczej i skuteczne nimi 
zarządzanie.



Korzyści studiowania na kierunku Korzyści studiowania na kierunku Korzyści studiowania na kierunku Korzyści studiowania na kierunku 
FINANSE MENEDŻERSKIEFINANSE MENEDŻERSKIEFINANSE MENEDŻERSKIEFINANSE MENEDŻERSKIE

� Kompetencje i umiejętności w zakresie finansów korporacji 
i innych organizacji gospodarczych, których perspektywa 
wykracza poza kompetencje stricte finansowe. 

� Umiejętności menedżerskie.

� Wiedza o finansach organizacji łączą z aplikacyjnymi 
możliwościami jej wykorzystania. możliwościami jej wykorzystania. 

� Efekty kształcenia wyspecjalizowane 
w sferze finansów korporacyjnych, 
a jednocześnie uniwersalne, dające 
możliwość nabywania kompetencji 
przenośnych wykorzystywanych w 
różnych branżach i rodzajach 
przedsiębiorstw.



Zasady rekrutacjiZasady rekrutacjiZasady rekrutacjiZasady rekrutacji
� W związku z powyższym, rekrutacja na kierunek Finanse menedżerskie, 

przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i na Wydziale Zarządzania, 
opisanymi szczegółowo w Systemie zapewnienia jakości kształcenia dla 
kierunków realizowanych na Wydziale Zarządzania.

� Kandydatów na kierunek Finanse menedżerskie na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach obowiązuje rejestracja elektroniczna.

� Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą Internetowego Systemu 
Rekrutacyjnego (ISR). Kandydaci wypełniać będą podanie elektroniczne. 

� Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywać się 
będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości w ramach 
ustalonego dla kierunku studiów limitu miejsc. 

� Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w 
skali procentowej będą przeliczane na punkty rekrutacyjne obowiązujące 
w postępowaniu kwalifikacyjnym.



Powodzenia!


