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KARTA OPISU KIERUNKU 

 

Nazwa kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

Stopień kształcenia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

Forma studiów stacjonarne i niestacjonarne 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta licencjat   

Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do której odnoszą się efekty uczenia się  
 
- dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse 94% 
- dyscypliny dodatkowe: nauki o zarządzaniu i jakości 6% 

Związek z misją uczelni i strategią jej rozwoju 
 
Kierunek Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym pozostaje w ścisłym związku z misją 
Uczelni, w szczególności w zakresie kreowania osób przedsiębiorczych, odpowiedzialnych za 
dobro wspólne, myślących krytycznie oraz przygotowanych do profesjonalnego funkcjonowania 
zawodowego w dziedzinach związanych z finansami oraz rachunkowością w podmiotach 
gospodarczych, w tym w instytucjach finansowych oraz administracji publicznej. 
Kierunek wpisuje się również w priorytety obowiązującej strategii Uczelni, kształcąc studentów 
w zakresie funkcjonowania finansowych mechanizmów współczesnej gospodarki rynkowej oraz 
tworzących ją instytucji i podmiotów gospodarczych, a także oferując szeroki wachlarz 
specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Strategia Uczelni realizowana jest poprzez 
tworzenie przyszłościowego i prestiżowego programu kształcenia atrakcyjnego dla studentów  
i odpowiadającego oczekiwaniom biznesu. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez 
nauczycieli akademickich o wysokich kompetencjach naukowo-badawczych oraz dydaktycznych 
w zakresie nauki o finansach, jak również przez praktyków powiązanych zawodowo  
z podmiotami gospodarczymi. 
 

Cele kształcenia oraz metody prowadzenia zajęć 
 
Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na studiach pierwszego stopnia w trybie 
stacjonarnym i niestacjonarnym, o profilu praktycznym, ma na celu przygotowanie absolwentów 
do pracy we wszystkich organizacjach gospodarczych i instytucjach finansowych na 
pomocniczych lub samodzielnych stanowiskach, zarówno w sferze gospodarki realnej, jak  
i finansowej. W zależności od zainteresowań studenta oraz planowanych przez niego założeń 
odnośnie przyszłej kariery zawodowej, oferta dydaktyczna kierunku umożliwia, w drodze 
podejmowanych decyzji przez studenta, kształtowanie indywidualnego planu i programu 
studiów. Skutkiem podejmowanych decyzji może być realizacja jednej spośród dwóch ścieżek 
specjalności: Analityk finansowy i rynkowy lub Rachunkowość małych i średnich 
przedsiębiorstw.  
 

Sylwetka absolwenta 
 
Absolwent kierunku ma zaawansowaną wiedzę o zjawiskach i procesach, teoriach i metodach 
właściwych dyscyplinie ekonomia i finanse (w tym rachunkowości), strukturach, instytucjach  
i podmiotach realnej i finansowej sfery gospodarki oraz o relacjach zachodzących między nimi. 
Ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu gospodarującego. Zna i rozumie 
metody, narzędzia oraz systemy rachunkowości wraz z ich zastosowaniem praktycznym 
pozwalającym pozyskiwać i efektywnie przetwarzać dane ekonomiczne i finansowe. Zna  



i rozumie podstawowe normy i reguły prawne, ekonomiczne, finansowe, określające zachowania 
podmiotów realnej i finansowej sfery gospodarki. Jako absolwent kierunku o profilu praktycznym, 
w sposób szczególny zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady tworzenia  
i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej. 
Absolwent kierunku obserwuje, poddaje krytycznej analizie i interpretuje, z wykorzystaniem 
posiadanej wiedzy teoretycznej, zjawiska społeczne, ekonomiczne i finansowe. Potrafi 
formułować i rozwiązywać złożone problemy ekonomiczno-finansowe, posługując się systemami 
normatywnymi oraz metodami i narzędziami właściwymi dla systemu finansów i rachunkowości. 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w celu wykonania typowych zadań zawodowych. 
Komunikuje się z otoczeniem poprzez realizowane prace pisemne oraz wystąpienia ustne, 
dotyczące zagadnień finansów i rachunkowości, wykorzystując specjalistyczną terminologię  
z zakresu finansów i rachunkowości oraz dyscyplin uzupełniających. Posiada umiejętności 
językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego. Potrafi samodzielnie planować i organizować własne uczenie się przez 
dalsze życie, wynikające z ciągłych zmian zachodzących w realnej i finansowej sferze 
gospodarki, a także organizować swoją pracę i pracę w zespole, w tym w ramach współpracy 
interdyscyplinarnej. 
Absolwent kierunku jest gotów krytycznie oceniać i analizować posiadaną wiedzę z zakresu 
prawno-ekonomicznych i finansowo-księgowych uwarunkowań funkcjonowania realnej  
i finansowej sfery gospodarki. Dostrzega i formułuje problemy dotyczące funkcjonowania 
podmiotów, poszukując ich optymalnych rozwiązań poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy  
i umiejętności. W przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu jest gotów do 
zasięgania opinii ekspertów. Dostrzega i jest gotów do rozstrzygania dylematów moralnych 
i etycznych związanych z działalnością zawodową. Jest przygotowany do inicjowania, 
aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego, 
w szczególności w zakresie prawnym, ekonomicznym, finansowym i rachunkowym. Jest gotowy 
do myślenia, przedsiębiorczego działania, podejmowania samodzielnych wyzwań zawodowych 
oraz działań grupowych w organizacjach lub instytucjach realnej i finansowej sfery gospodarki, 
uwzględniając zasady etyki zawodowej. 
 

Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców krajowych i międzynarodowych 
wykorzystanych przy opisie efektów uczenia się 
 
Regulacje prawne: 
− Rozporządzenie MNiSW dn. 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1861, z późn. zm.), 
− Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2021 r. poz. 

478), 
− Ramowe efekty uczenia się zdefiniowane przez UE w Katowicach, 
− Strategia rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jego wizja i misja 
 
Publikacje i opracowania: 
− Chmielecka E. (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa 

wyższego, MNiSW.      
− Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, MNiSW. 
Inne dokumenty i opracowania: 
− Konsultacje z otoczeniem gospodarczym 
 

Elementy wyróżniające, główne atuty kierunku 
Kierunek o profilu praktycznym, oparty na silnych związkach z otoczeniem biznesowym. Praktyki 
zawodowe w wymiarze 6 miesięcy.  

Wymagania szczególne 
 



 


