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KARTA OPISU KIERUNKU 

Nazwa kierunku FINANCE AND ACCOUNTING FOR BUSINESS 

Stopień kształcenia PIERWSZY 

Profil kształcenia OGÓLNOAKADEMICKI 

Forma studiów STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta  LICENCJAT 

Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do której odnoszą się efekty uczenia się  

- dyscyplina wiodąca:  ekonomia i finanse 80% 

- dyscypliny dodatkowe:  nauki o zarządzaniu i jakości 13%, nauki prawne 7% 

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 

Studenci kierunku Finance and Accounting for Business zostaną przygotowani do pracy na 

samodzielnych i pomocniczych stanowiskach w działach finansowo-księgowych i innych 

działach jednostek prowadzących działalność gospodarczą, głównie w spółkach kapitałowych. 

Wszystkie zajęcia w ramach specjalności prowadzone będą w języku angielskim. 

Celem kierunku Finance and Accounting for Business jest przekazanie studentom aktualnej 

wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu m. in.: finansów 



przedsiębiorstw, podejmowania decyzji finansowych w różnych warunkach, zarządzania 

ryzykiem, opisu działalności gospodarczej w systemie rachunkowości finansowej oraz 

wybranych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. 

W szczególności uzyskana wiedza i umiejętności koncentrują się na problemach z zakresu:  

 finansowania korporacyjnego; 

 zarządzania ryzykiem; 

 zarządzania finansami przedsiębiorstw w warunkach aplikacji koncepcji CRC;  

 planowania podatkowego w przedsiębiorstwie; 

 sporządzania sprawozdań finansowych i ich wykorzystania do oceny sytuacji finansowej 

jednostki gospodarczej; 

 wykorzystania narzędzi informatycznych w podejmowaniu decyzji finansowych oraz 

gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych księgowych;  

 strategii konkurencyjnych podmiotów gospodarczych. 

Ukończenie studiów na kierunku Finance and Accounting for Business umożliwi 

absolwentom znalezienie satysfakcjonującej pracy w obszarach finansów i rachunkowości 

przedsiębiorstw, również w podmiotach i zespołach międzynarodowych. 

Zajęcia na kierunku prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów, 

lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego. 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: 

 prezentacje multimedialne; 

 analiza studiów przypadków; 

 projekty edukacyjne; 

 praca z arkuszem kalkulacyjnym, a także specjalistycznym oprogramowaniem (MS 

Access z podstawami języka SQL, Visual Basic for Applications). 

Studenci będą regularnie uczestniczyć 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 

Kierunek przeznaczony jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę z zakresu finansów 

i rachunkowości przedsiębiorstw, jak również wykształcić umiejętności podejmowania decyzji 

biznesowych. Absolwent po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Finance and 

Accounting for Business przygotowany jest do podjęcia pracy głównie na stanowiskach 

średniego szczebla i jest zdolny do podejmowania samodzielnych decyzji finansowych oraz 

skutecznego i efektywnego wykonywania zadań w ramach finansów i rachunkowości jednostek 

prowadzących działalność gospodarczą.  

W szczególności absolwent posiada aktualną i dostosowaną do wymogów europejskiego rynku 

pracy wiedzę z zakresu działalności instytucji i rynków finansowych oraz ich instrumentów, 

prowadzenia rachunku opłacalności inwestycji, podejmowania decyzji podatkowych, 

zarządzania i ograniczania ryzyka finansowego oraz inwestowania na rynku kapitałowym. Zna 

zasady zarządzania finansami przedsiębiorstwa w oparciu o założenia koncepcji społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Potrafi gromadzić dane w systemie rachunkowości finansowej, zna 

zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz potrafi wykorzystywać informacje w nich 

zawarte do podejmowania decyzji o charakterze ekonomicznym. Absolwent jest dobrze 



przygotowany do wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie podejmowaniu decyzji 

finansowych w przedsiębiorstwie oraz w ewidencji i analizie informacji finansowych. Potrafi 

dobrać i odpowiednio wykorzystać możliwości w zakresie prowadzenia strategii konkurencji 

przedsiębiorstwa.  

Szczególne znaczenie w kształceniu na kierunku Finance and Accounting for Business ma 

rozwijanie kompetencji związanych z pracą w grupach oraz budowaniem projektów społeczno-

gospodarczych. 

Dodatkowo, oprócz zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych finansów i rachunkowości 

przedsiębiorstw, kierunek pozwala 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 pozwalają na podjęcie pracy  

w działach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, w szczególności takich jak: 

finansowym, controllingu, księgowości oraz analizy ekonomicznej. Absolwent może też być 

zatrudniony w instytucjach finansowych, takich jak banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych, spółki leasingowe i faktoringowe. 

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł: 

 kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku Finance and Accounting 

for Business, 

 wybrać program Quantitative Asset and Risk Management na kierunku Finanse 

i Rachunkowość i wyspecjalizować się w zastosowaniu metod ilościowych w finansach 

i ubezpieczeniach, 

 wybrać program nauczania koncentrujący się na kompetencjach biznesowych, np. 

International Business lub European Master’s in Customer Relationship Marketing 

(MERCURI), 

 wyspecjalizować się w wybranym przez siebie obszarze finansów lub rachunkowości 

(np. wykorzystanie narzędzi informatycznych w finansach, bankowość, controlling, 

finanse i technologie cyfrowe, rachunkowość i podatki lub rewizja finansowa) podejmując 

studia na interesującej go specjalności oferowanej na kierunku Finanse i rachunkowość. 

Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców krajowych i międzynarodowych 

wykorzystanych przy opisie efektów uczenia się 

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 jako jedyny kierunek prowadzony w języku 

angielskim koncentruje się na zagadnieniach z zakresu finansów i rachunkowości. 

Uwzględnienie w programie kierunku przedmiotów ściśle związanych z tymi zagadnieniami 

oraz przedmiotów dotyczących różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, 

umożliwi absolwentom podjęcie świadomej decyzji dotyczących wyboru ścieżki dalszego 

kształcenia.  

Główne atuty kierunku: 

- profesjonalnie przygotowany program kształcenia uwzględniający zarówno aktualną 

wiedzę, jak i doświadczenia praktyczne partnerów biznesowych kierunku,  

- wysokiej jakości kadra dydaktyczna - wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku 

posiadają szerokie kompetencje naukowe, dydaktyczne i językowe, a także 

doświadczenie praktyczne. 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. 

Zakłada się, że absolwenci będą kontynuowali naukę na studiach II stopnia zarówno na tym 

kierunku, jak i korzystali z pozostałych możliwości oferowanych przez Uniwersytet. Taka 

filozofia działania wpisuje się w promowanie współpracy pomiędzy kierunkami i wspieranie 

inicjatyw interdyscyplinarnych. 

Wymagania szczególne 

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz 

drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba 

przedmioty kwalifikacyjne można wybrać zarówno na poziomie podstawowym, jak  

i rozszerzonym. Kandydat sam wskazuje, które przedmioty z matury mają być wzięte pod 

uwagę w procesie rekrutacji. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są 

przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 

1,0. 



Kandydaci na kierunek Finance and Accounting for Business muszą udokumentować 

znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. 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. 

 


