KARTA OPISU KIERUNKU

Nazwa kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Stopień kształcenia II STOPNIA
Profil kształcenia OGÓLNOAKADEMICKI
Forma studiów STACJONARNE/NIESTACJONARNE
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta MAGISTER
Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty uczenia
się:
−
−

dyscyplina wiodąca: EKONOMIA I FINANSE – 88%
dyscypliny dodatkowe: MATEMATYKA – 4%, INFORMATYKA (DZIEDZINA NAUK
ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH) - 4%,
NAUKI PRAWNE – 3%, NAUKI
O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI – 1%

Związek z misją Uczelni i strategią jej rozwoju
Misja Kierunku Finanse i Rachunkowość wpisuje się w misję Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach dążąc do rozwoju wartości w dwóch wymiarach – w wymiarze dydaktycznym
i naukowym.
W wymiarze dydaktycznym, kierunek będzie zmierzał do zapewnienia nowoczesnej
i unikatowej oferty dydaktycznej z zakresu finansów i rachunkowości, o profilu
ogólnoakademickim, w znacznym stopniu upraktycznionej, wspieranej nowoczesnymi,
innowacyjnymi narzędziami dydaktycznymi, z uwzględnieniem dalszych działań na rzecz
rozwoju współpracy eksperckiej z otoczeniem biznesowym. Aspirując do sprostania
dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynkowym, Kierunek będzie zabiegał o wzrost
internacjonalizacji, w tym o kolejne międzynarodowe akredytacje, dyplomy uczelni
partnerskich, wykłady i warsztaty z praktykami, rozszerzając jednocześnie wymianę
zagraniczną studentów i nauczycieli akademickich.
W wymiarze naukowym, Kierunek będzie wykorzystywał warunki stworzone przez Uczelnię na
rzecz rozwoju badań naukowych w obszarze zainteresowań dyscypliny naukowej Ekonomia
i finanse, wyróżniających się wysoką jakością i potencjałem konkurencyjnym, ze szczególnym
naciskiem na promowanie prestiżowej, międzynarodowej współpracy naukowej i aktywności
publikacyjnej. Kierunek będzie wykorzystywał szanse rozwoju ścieżek kariery naukowej
pracowników oraz inicjował współpracę naukową z aktywnymi, wyróżniającymi się studentami
i doktorantami.

Wartości tworzące misję kierunku Finanse i Rachunkowość, które wpisują się w misję
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cele kształcenia oraz metody prowadzenia zajęć
Kierunek Finanse i Rachunkowość realizowany na studiach drugiego stopnia ma na celu
przygotowanie absolwentów do pracy we wszystkich organizacjach gospodarczych
i instytucjach finansowych na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach wymagających
pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu finansów i rachunkowości, zarówno
w sferze gospodarki realnej i finansowej.
W zależności od zainteresowań poszczególnych studentów oraz planowanych założeń
odnośnie przyszłej kariery zawodowej, elastyczna oferta dydaktyczna kierunku umożliwia,
w drodze podejmowanych decyzji przez studenta, kształtowanie indywidualnego planu
i programu studiów. Skutkiem podejmowanych decyzji może być realizacja jednej
z oferowanych specjalności.
Metody prowadzenia zajęć są różnorodne – od wykładu tradycyjnego – przez powszechne
wykorzystanie wykładów z użyciem technik multimedialnych i wykładów interaktywnych – po
m.in. burze mózgów, opracowanie projektów, analizę studium przypadku, laboratoria
informatyczne, dyskusje, debaty.
Wysokie kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na
Kierunku, poparte osiągnięciami w pracy naukowej oraz często dodatkowo doświadczeniem
praktycznym, zapewniają wysoką jakość kształcenia. W procesie kształcenia obecni są także
gościnnie ̶ zewnętrzni eksperci (praktycy współpracujący z uczelnią) oraz wykładowcy
zagraniczni (z wielu uczelni partnerskich).
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość ma
pogłębioną wiedzę ogólną, teoretyczną i praktyczną, z zakresu finansów i rachunkowości,
z uwzględnieniem najnowszych tendencji rozwojowych w zakresie ekonomii i finansów,
również w skali międzynarodowej.
Absolwent kierunku zna w pogłębionym stopniu finansowe mechanizmy funkcjonowania
gospodarki rynkowej, rynku finansowego, instytucji finansowych i przedsiębiorstw
niefinansowych, zasady prowadzenia rachunkowości podmiotów gospodarczych, zarówno
sfery realnej, jak i finansowej oraz metody stosowane w finansach i rachunkowości.
Ma pogłębioną, wiedzę o złożonych problemach finansów i rachunkowości na tle dylematów
współczesnej cywilizacji, dotyczących w szczególności rynku pieniężnego, walutowego
i kapitałowego, finansów banków, innych instytucji finansowych i korporacji niefinansowych,
polityki pieniężnej, prawa finansowego, strategii podatkowych, międzynarodowej
sprawozdawczości finansowej i rachunkowości zarządczej, audytu i rewizji finansowej, decyzji
i modeli inwestycyjnych oraz ich konsekwencji finansowych.
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania oraz zasady podejmowania
i prowadzenia działalności pomiotów sfery finansowej i niefinansowej oraz uwarunkowania
profesjonalnego wykonywania zawodu w obszarze finansów i rachunkowości.
Dzięki nabytej, pogłębionej, wszechstronnej, integralnej wiedzy finansowej absolwent posiada
cenne dla starannie wykształconego finansisty profesjonalne, rozwinięte umiejętności, m.in.:
świadomego wykorzystywania zaawansowanego warsztatu analitycznego, umożliwiającego

aplikację innowacyjnych narzędzi i technik efektywnej analizy danych finansowych,
stosowanych w zróżnicowanych procesach zarządzania finansami; krytycznej oceny
różnorodnych zjawisk gospodarczych i finansowych; formułowania i rozwiązywania złożonych
i nietypowych problemów w obszarze finansów i rachunkowości; podejmowania złożonych
decyzji gospodarczych i finansowych, także podatkowych, oceny towarzyszącego im ryzyka
finansowego i operacyjnego, jak również umiejętność zarządzania tymi rodzajami ryzyka.
Absolwent potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, używając
specjalistycznej terminologii z zakresu finansów i rachunkowości, również w języku obcym,
prowadzić debatę poświęconą problematyce finansów i rachunkowości oraz kierować
wyodrębnionymi pracami w ramach zespołu, świadomie planując przy tym i rozwijając swoje
kwalifikacje i kompetencje zawodowe.
Nabyte w trakcie studiów: pogłębiona wiedza z zakresu finansów i rachunkowości,
umiejętności praktyczne i rozwinięte kompetencje społeczne odpowiadają potrzebom
współczesnego rynku pracy dla menedżerów finansowych, analityków, audytorów, biegłych
rewidentów, księgowych, doradców i pośredników finansowych. Absolwent potrafi odnaleźć
się na rynku pracy zarówno w roli pracownika, jak i zarządzającego. Absolwent jest gotów do
krytycznej oceny własnej wiedzy i odbieranych treści, uznawania roli wiedzy w rozwiązywaniu
interdyscyplinarnych problemów w zakresie finansów i rachunkowości, korzystania z opinii
ekspertów, wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności w obszarze finansów
i rachunkowości. Jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Absolwenci kierunku
FiR są rozpoznawalni przez potencjalnych pracodawców, doceniana jest jakość ich kwalifikacji
i gotowość do wypełniania ról zawodowych oraz dostrzegane są perspektywy dalszego,
szybkiego rozwoju karier.
Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców
wykorzystanych przy opisie efektów uczenia się
−
−
−
−
−
−

krajowych

i

międzynarodowych

ROZPORZĄDZENIE MNiSW Z DN. 27 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE STUDIÓW
(DZ. U. Z 2021 R., POZ. 661),
USTAWA Z DN. 20 LIPCA 2018 R. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
(DZ. U. Z 2021 R., POZ. 478, Z PÓŹN. ZM.),
EFEKTY UCZENIA SIĘ ZDEFINIOWANE PRZEZ UE W KATOWICACH,
STRATEGIA UE W KATOWICACH, JEGO WIZJA I MISJA,
BADAWCZE,
EKSPERCKIE
DOŚWIADCZENIE
KADRY
NAUKOWODYDAKTYCZNEJ,
KONTAKTY KIERUNKU Z PRAKTYKĄ I INNYMI UCZELNIAMI KRAJOWYMI ORAZ
ZAGRANICZNYMI.

Elementy wyróżniające, główne atuty kierunku
ELEMENTY WYRÓŻNIAJĄCE:
Kierunek Finanse i Rachunkowość realizowany na studiach drugiego stopnia ma na celu
zaznajomienie studentów z pogłębioną wiedzą z zakresu współczesnych finansów
i rachunkowości, uwzględniającą szczególnie: finansowe mechanizmy funkcjonowania
i tendencje rozwojowe gospodarki rynkowej, również w skali międzynarodowej oraz
uwarunkowania i złożone problemy działalności rynków finansowych, instytucji finansowych
oraz niefinansowych podmiotów gospodarczych.

Program Kierunku, realizowany na 8 specjalnościach, w tym na specjalności prowadzonej
całkowicie w języku angielskim (ARIMA), pozwala na zaznajomienie studentów,
w pogłębionym stopniu, z finansowymi oraz rachunkowymi aspektami funkcjonowania
instytucji sfery finansowej i realnej. Program koncentruje się głównie na współczesnych
finansach korporacyjnych, strategiach podatkowych, zaawansowanej rachunkowości
zarządczej, decyzjach i modelach inwestycyjnych, polityce pieniężnej oraz prawie finansowym.
Oferuje studentom pogłębioną wiedzę na temat zasad podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej oraz uwarunkowań profesjonalnego wykonywania zawodu
w obszarze finansów i rachunkowości. Konstrukcja programu pozwala także pogłębić
posiadaną przez studentów wiedzę o metodach stosowanych w finansach i rachunkowości,
którymi są w szczególności: metody matematyczne i statystyczne, a także metody analizy
i przetwarzania danych finansowych, wspomagane przez nowoczesne narzędzia
informatyczne.
Studia na Kierunku pozwalają wykształcić u studentów ważne jakościowo umiejętności:
krytycznej analizy i syntezy kompleksowych zjawisk oraz procesów gospodarczych
i finansowych; rozwiązywania nietypowych, złożonych problemów; podejmowania decyzji
gospodarczych i finansowych, łącznie z oceną ich ryzyka i instrumentami zarządzania
ryzykiem; komunikowania się z szerokim kręgiem odbiorców, także w języku obcym na
poziomie B2+, na tematy specjalistyczne z zakresu finansów i rachunkowości, posługując się
specjalistyczną terminologią. Ponadto, studia na kierunku FiR pozwalają rozwijać
umiejętności: planowania, organizowania i kierowania pracami zespołu; współpracy w grupie,
samodzielnego planowania własnego rozwoju i ukierunkowywania innych w tym zakresie;
formułowania i weryfikowania hipotez związanych z prostymi problemami badawczymi
z zakresu finansów i rachunkowości.
Studia na kierunku FiR pozwalają studentom uzyskać istotne dla praktyki kompetencje
społeczne, do których można zaliczyć: gotowość do krytycznej oceny wiedzy własnej
i odbieranej; uznawanie roli wiedzy, także wiedzy ekspertów zewnętrznych, w rozwiązywaniu
interdyscyplinarnych problemów w obszarze finansów i rachunkowości; gotowość do
wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu publicznego w ramach
posiadanej wiedzy finansowej; gotowość odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych;
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
Zaawansowana wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne i kompetencje nabyte podczas
studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość pozwalają na wykorzystywanie
ich przez absolwenta w przyszłej pracy zawodowej. W ofercie studiów drugiego stopnia na
kierunku Finanse i rachunkowość znajdują się specjalności cenione przez pracodawców,
odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy. Absolwenci kierunku Finanse
i rachunkowość znajdują zatrudnienie m.in. jako:
−
−

−
−
−

pracownicy działów finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach,
pracownicy w instytucjach finansowych, jak również instytucjach wspomagających
funkcjonowanie systemu finansowego, m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych,
towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach
i urzędach skarbowych, nadzorze finansowym,
pracownicy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
analitycy, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi,
zarządzający portfelem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie, instytucji finansowej lub
samorządzie lokalnym.

GŁÓWNE ATUTY KIERUNKU:
−

−
−

−

−

−




−

Profesjonalnie przygotowane programy kształcenia w zakresie finansów
i rachunkowości, ułatwiające studentom uzyskanie prestiżowych dyplomów, licencji,
certyfikatów, kwalifikacji i uprawnień w obszarze finansów i rachunkowości.
Możliwość odbywania staży i praktyk w przedsiębiorstwach niefinansowych
i instytucjach sektora finansowego.
W znacznym stopniu upraktycznione i umiędzynarodowione oraz zróżnicowane
specjalności:
 obecni w procesie dydaktycznym: eksperci ̶ praktycy, wykładowcy zagraniczni;
 atrakcyjny program dydaktyczny, na który składa się aż 8 specjalności: Analityk
finansowy, Finanse i technologie cyfrowe, Controlling, Nowoczesne zarządzanie
bankiem, Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa,
Rachunkowość - ścieżka ACCA (dostępna wyłącznie w ofercie studiów
stacjonarnych); Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) (dostępna
wyłącznie w ofercie studiów stacjonarnych).
Specjalność Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) - prowadzona jest
w całości w języku angielskim. Wartość dodana specjalności prowadzonych w języku
angielskim - doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, w tym
językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości.
Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość mają szansę na zdobycie w ramach
studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, certyfikatu CIMA (Chartered
Institute of Management Accountants) ̶ jednej z największych organizacji
zrzeszających specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej oraz zarządzania
finansami.
Specjalności: Rachunkowość – ścieżka ACCA oraz Quantitative Asset and Risk
Management (ARIMA) z międzynarodowymi akredytacjami:
Specjalność „Rachunkowość − ścieżka ACCA” realizowana jest w ramach
akredytowanego przez ACCA programu studiów. ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants), to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców
i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów
z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie.
ACCA daje
kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania
przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej,
zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.
Specjalność ARIMA realizowana jest w ramach konsorcjum uczelni europejskich
przez University of Bologna, Włochy, University of Applied Sciences BFI Vienna,
Austria, Alexandru Ioan University of Iași, Rumunia oraz Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach. Specjalność ma międzynarodowe akredytacje – CFA
(Chartered Financial Analyst) oraz PRIMA (Professional Risk Manager). Studia na
specjalności ARIMA dają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu.
Prężnie działające, odnoszące sukcesy koła naukowe, aktywizujące działalność
naukową studentów.

Wymagania szczególne
−
−

Tytuł licencjata.
Znajomość języka obcego w mowie i w piśmie na poziomie B2.

−
−
−
−

Chęć zdobywania i poszerzania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości.
Komunikatywność, kreatywność, rzetelność, zdolność krytycznego myślenia.
Umiejętność pracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów.
O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na specjalność Rachunkowość –
ścieżka ACCA na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą ubiegać się kandydaci
posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera,
magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne, na
kierunku Finanse i rachunkowość lub pokrewnych, którzy posiadają niezbędne
kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości wymagane do kontynuowania nauki
na studiach II stopnia na tej specjalności. Weryfikacja posiadanych kompetencji w
zakresie finansów i rachunkowości następuje na podstawie dyplomu ukończenia
studiów wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem określającym
program kształcenia.

