KARTA OPISU KIERUNKU
Nazwa kierunku FINANCE AND ACCOUNTING FOR BUSINESS
Stopień kształcenia DRUGI
Profil kształcenia OGÓLNOAKADEMICKI
Forma studiów STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta MAGISTER
Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do której odnoszą się efekty uczenia się
- dyscyplina wiodąca:
ekonomia i finanse 74%
- dyscypliny dodatkowe: nauki o zarządzaniu i jakości 22%, nauki prawne 4%
Związek z misją uczelni i strategią jej rozwoju
Kierunek Finance and Accounting for Business jest spójny z misją Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, która zakłada:
 prowadzenie kształcenia ukierunkowanego biznesowo i umożliwiającego przygotowanie
wysokiej klasy specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania;
 oferowanie edukacji umożliwiającej rozwój wiedzy i kompetencji wspierających
przedsiębiorczość, biznes i sektor publiczny;
 międzynarodową współpracę naukową i ekspercką;
 tworzenie społeczności opartej o wartości Uniwersytetu.
Kierunek wpisuje się w trzy podstawowe wartości leżące u podstaw wizji rozwoju Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, tj.:
 unowocześnienie, uporządkowanie oferty dydaktycznej Uczelni, w tym nawiązanie
szerszej współpracy w dziedzinie dydaktyki z praktyką gospodarczą, profilowanie
dydaktyki w kierunku uczelni biznesowej stosującej nowoczesne narzędzia dydaktyczne;
 inicjowanie współpracy eksperckiej i dydaktycznej z sektorem biznesu oraz
instytucjami publicznymi;
 wykreowanie dobrego środowiska pracy i studiowania, przyciągającego aktywnych
studentów, zapewniającego dobre warunki współpracy: kadra – studenci.
Kluczowe działania umożliwiające realizację celu głównego jakim jest budowa atrakcyjnej oferty
dydaktycznej i kształcenie na konkurencyjnym, międzynarodowym poziomie, obejmują realizację
celów szczegółowych w zakresie umiędzynarodowienia, upraktycznienia, unaukowienia i
unowocześnienia.
Koncepcja kierunku wpisuje się również w wizję internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach przyjętej w „Strategii internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach 2018 –2025” z dn. 22 marca 2018 r.
Cele kształcenia oraz metody prowadzenia zajęć
Celem kształcenia na kierunku Finance and Accounting for Business jest przekazanie
zaawansowanej wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji w zakresie finansów
i rachunkowości wspierających działalność gospodarczą w otoczeniu międzynarodowym. Po
ukończeniu studiów absolwent powinien rozumieć procesy zachodzące w międzynarodowym
środowisku biznesowym.

W szczególności uzyskiwana wiedza i kompetencje koncentrują się na międzynarodowym ujęciu
takich problemów jak m.in.:
 ekonomiczno-prawne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw,
 zarządzanie strategiczne finansami przedsiębiorstwa,
 ocena i zarządzanie ryzykiem finansowym,
 rachunkowość i audyt,
 konsolidacja sprawozdań finansowych,
 metodyka prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych,
 podatki w ujęciu międzynarodowym,
 biegła umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi niezbędnymi
w efektywnej analizie danych finansowych,
 zarządzanie strategiczne, marketing oraz zarządzanie zasobami ludzkimi,
 etyczne budowanie relacji z interesariuszami,
 społeczna odpowiedzialność biznesu.
Studia na kierunku Finance and Accounting for Business kształcą umiejętność krytycznego
myślenia w odniesieniu do procesów zachodzących we współczesnym biznesie
międzynarodowym oraz finansach. Absolwenci potrafią dokonać samodzielnej analizy oraz
oceny wpływu integrujących się przestrzeni finansowych na funkcje zarządzania finansowego w
ujęciu międzynarodowym oraz są przygotowani do wykorzystywania zasobów informacyjnych
do prowadzenia badań i odpowiedniego interpretowania ich rezultatów oraz ponoszenia
odpowiedzialności za podjęte zadania. Szczególne znaczenie w kształceniu na specjalności ma
rozwijanie kompetencji związanych z pracą w zespołach pracowniczych oraz budowaniem
projektów społeczno-gospodarczych. Ponadto kierunek pozwala doskonalić umiejętność
posługiwania się językiem angielskim, co niewątpliwie wzmacnia pozycje absolwentów na rynku
pracy krajowym i międzynarodowym.
Zajęcia na kierunku prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów,
lektoratów. Dobór form zajęć dydaktycznych oraz proporcje liczby godzin wynikają z charakteru
założonych efektów uczenia się. W trakcie zajęć wykorzystywane będą różne metody
dydaktyczne, w tym m. in:







dyskusje w grupach;
analiza studiów przypadków;
projekty edukacyjne;
ćwiczenia z budowania zespołu;
praca w grupach i prezentacje;
praca z arkuszem kalkulacyjnym, a także specjalistycznym oprogramowaniem.

Stosowane metody nauczania mają na celu włączenie studentów w proces dydaktyczny. Jako
bardziej klasyczne metody nauczania wykorzystywane są również aktywne wykłady
z wykorzystaniem technik multimedialnych. Studenci regularnie uczestniczą w zajęciach
prowadzonych przez wykładowców z zagranicznych uczelni partnerskich, np. University of Bari,
University of Essex, University of Verona, University of Split, Trier University of Applied Sciences.
Sylwetka absolwenta
Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Finance and
Accounting for Business będzie przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich dzięki
odpowiednim kompetencjom analitycznym, lingwistycznym, badawczym i interpretacyjnym

w szczególności w zakresie międzynarodowego biznesu oraz finansów. Uzyskana wiedza oraz
nabyte umiejętności i kompetencje umożliwią mu dołączenie do wykwalifikowanej kadry
specjalistów przygotowanych do pracy w międzynarodowych korporacjach niefinansowych oraz
instytucjach finansowych.
W szczególności absolwent kierunku Finance and Accounting for Business będzie posiadał
aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:
- ekonomiczno-prawnych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku
międzynarodowym,
- zarządzania strategicznego,
- zarządzania strategicznego finansami przedsiębiorstwa,
- oceny i zarządzania ryzykiem finansowym,
- rachunkowości i audytu,
- konsolidacji sprawozdań finansowych,
- metodyki prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych,
- podatków w ujęciu międzynarodowym,
- posługiwania się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w efektywnej analizie
danych finansowych,
- marketingu,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- etycznego budowania relacji z interesariuszami oraz społecznej odpowiedzialność
biznesu.
Duże znaczenie w kształceniu na kierunku Finance and Accounting for Business będzie miało
rozwijanie kompetencji związanych z pracą w grupach oraz budowaniem projektów społecznogospodarczych.
Dodatkowo kierunek pozwoli doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, co
niewątpliwie wzmacnia pozycję Absolwenta na rynku pracy zarówno krajowym, jak
i międzynarodowym.
Zakres uzyskanej wiedzy, nabyte umiejętności i kompetencje pozwolą na podjęcie pracy
w międzynarodowych instytucjach finansowych i korporacjach niefinansowych, takich jak: Ernst
& Young, ING, Deloitte, Capgemini, Rockwell Automation, Arcelor Mittal, Unilever.
Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców
wykorzystanych przy opisie efektów uczenia się

krajowych

i

międzynarodowych

Kierunek Finance and Accounting for Business o profilu ogólnoakademickim zostanie objęty
Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia, który opisuje procedury planowania
i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia. System wpisuje się w misję i politykę
dydaktyczną oraz politykę kształtowania jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Nadrzędnym celem Systemu jest stałe monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia poprzez
określenie zasad odnoszących się do:
 tworzenia, monitoringu oraz weryfikacji programów kształcenia,
 organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 procesu dyplomowania,
 doboru kadry akademickiej oraz oceny jej dokonań dydaktycznych,
 badania opinii studentów studiów.
Funkcjonowanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia nadzoruje Rada ds. dydaktyki
i jakości kształcenia, której podstawowym zadaniem określonym w Statucie jest analiza jakości

procesu dydaktyki, monitorowanie i nadzorowanie procesu kształcenia. W Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach funkcjonuje System zarządzania kierunkami studiów w skład
którego wchodzą takie podmioty jak: kurator kierunku, menedżer kierunku oraz rada
programowa kierunku. Ich kompetencje i zadania określa Uchwała nr 129/2018/2019 Senatu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 19 września 2019 roku w sprawie Systemu
zarządzania kierunkami studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (wraz z późn.
zm.).
Elementy wyróżniające, główne atuty kierunku
Kierunek Finance and Accounting for Business stanowi uzupełnienie oferty dydaktycznej
studiów drugiego stopnia oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w języku
angielskim. Jako jedyny koncentruje się na zagadnieniach z zakresu finansów i rachunkowości
w odniesieniu do procesów biznesowych rozpatrywanych w ujęciu międzynarodowym.
Główne atuty kierunku:
- profesjonalnie przygotowany program kształcenia uwzględniający zarówno aktualną
wiedzę, jak i doświadczenia praktyczne partnerów biznesowych kierunku,
- kadra dydaktyczna posiadająca dorobek naukowy w kraju i za granicą (realizowane
projekty badawcze, udział w konferencjach międzynarodowych, publikacje w języku
angielskim), wysokie kompetencje (nauczanie za granicą, współpraca z uczelniami
zagranicznymi), a także doświadczenie praktyczne - wykładowcy współpracują
z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi zarówno na gruncie naukowym, jak
i dydaktycznym, m.in. Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, University of South
Wales, University of Bari, University of Verona, United Arab Emirates, North Carolina
State University, Universita Catolica del Sacro Cuore, Alfred Nobel University
Dnipropetrovsk, i wiele innych,
- upraktycznienie i umiędzynarodowienie kierunku (udział w procesie dydaktycznym
eksperci-praktycy oraz wykładowców zagranicznych),
- aktywna współpraca z partnerami biznesowymi kierunku,
- możliwość odbywania staży i praktyk w przedsiębiorstwach niefinansowych i instytucjach
sektora finansowego,
- prężnie działające, odnoszące sukcesy koła naukowe, aktywizujące działalność naukową
studentów,
- nowoczesna infrastruktura uczelni - nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen,
siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Wymagania szczególne
Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na II stopień studiów Finance and Accounting for
Business jest oryginał dyplomu i suplementu, zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego
stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub studiów drugiego stopnia, dokument potwierdzający
znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 oraz pozytywny wynik rozmowy
kwalifikacyjnej.
Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się:

zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym z wynikiem co
najmniej 80% lub na poziomie rozszerzonym z wynikiem minimum 55%;

zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim;




przedłożenie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę, w której zajęcia
prowadzone były w języku angielskim;
przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie
B2.

