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KARTA OPISU KIERUNKU
Nazwa kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Stopień kształcenia I STOPNIA
Profil kształcenia OGÓLNOAKADEMICKI
Forma studiów STACJONARNE/NIESTACJONARNE
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta LICENCJAT
Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty uczenia
się:
- dyscyplina wiodąca: EKONOMIA I FINANSE
- dyscypliny dodatkowe: NAUKI PRAWNE, MATEMATYKA, INFORMATYKA (DZIEDZINA
NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH), NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, NAUKI O
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH
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 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 pierwszego stopnia ma na celu
przygotowanie absolwentów do pracy we wszystkich organizacjach gospodarczych i
instytucjach finansowych na pomocniczych lub samodzielnych stanowiskach wymagających
zaawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu finansów i rachunkowości,
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 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, dyskusje, debaty, opracowanie projektów, analizę studium przypadku,
laboratoria informatyczne.
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) oraz wykładowcy zagraniczni.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość posiada
ogólną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości. Zna i
rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska i procesy oraz teorie, pozwalające
wyjaśnić zależności pomiędzy nimi. Rozumie także rolę finansów i rachunkowości w
powstawaniu i rozwiązywaniu fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji.
Absolwent kierunku zna podstawy funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków,
towarzystw i zakładów ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, jak
również mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych oraz zasady emisji i obrotu
instrumentami finansowymi, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Posiada wiedzę
na temat metod stosowanych w finansach i rachunkowości – metod matematycznych i
statystycznych, stosowanych do analizy danych ilościowych i jakościowych, również z
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Zna podstawowe zasady
inwestowania na rynkach finansowych oraz metody oceny efektywności projektów
inwestycyjnych. Jest świadomy innowacji dokonujących się w obszarze finansów i
rachunkowości. Cechuje go wiedza na temat sfery finansów prywatnych (w tym podmiotów
gospodarczych i gospodarstw domowych) oraz finansów publicznych, a także zna i rozumie
podstawowe uwarunkowania ekonomiczne, finansowe, prawne i etyczne działalności tych
podmiotów. Zna podstawowe zasady rachunkowości, ewidencji operacji gospodarczych,
sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych, analizy ekonomiczno-finansowej
oraz wymagania ewidencyjne związane z różnymi formami prowadzenia działalności
gospodarczej. Zna i rozumie zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
oraz uwarunkowania profesjonalnego wykonywania zawodu w obszarze finansów i
rachunkowości.
Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do identyfikacji, analizy i syntezy zjawisk oraz
procesów gospodarczych i finansowych, wskazując ich przyczyny i konsekwencje. Potrafi
formułować i rozwiązywać problemy w obszarze finansów i rachunkowości, proponując
właściwe ich rozstrzygnięcia. Świadomie wykorzystuje metody, narzędzia, technologie cyfrowe
charakterystyczne dla ukończonego kierunku, w tym także nowoczesne techniki informacyjnokomunikacyjne. Posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem, z użyciem
specjalistycznej terminologii z zakresu finansów i rachunkowości. Potrafi także formułować
opinie, dyskutować i brać udział w debacie poświęconej problematyce finansów i
rachunkowości. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego. Absolwent potrafi współpracować w grupie, mając jednocześnie
świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i rozwoju własnych kwalifikacji i
kompetencji zawodowych.
W zakresie kompetencji społecznych, Absolwent jest gotów do krytycznej oceny własnej
wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów z
zakresu finansów i rachunkowości, zasięgając przy tym opinii ekspertów, a także jest gotów do
wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego. Jest
profesjonalny oraz gotowy myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Przestrzega zasad etyki
zawodowej, dba o dorobek i tradycje zawodu, przy tym odpowiedzialnie wypełniając role
zawodowe. Jakość wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów
rozpoznawalne i doceniane są na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców krajowych i międzynarodowych
wykorzystanych przy opisie efektów uczenia się
✓ ROZPORZĄDZENIE MNiSW DN. 27 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE STUDIÓW
(DZ. U. Z 2018 R., POZ. 1861)
✓ USTAWA Z DN. 20 LIPCA 2018 R. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
(T.J. DZ. U. Z 2020 R., POZ 85, 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 pierwszego stopnia ma na celu
zaznajomienie studentów z zaawansowaną wiedzą z zakresu współczesnych finansów i
rachunkowości, uwzględniającą w szczególności mechanizmy finansowe, działające na
rynkach finansowych oraz przejawiające się w funkcjonowaniu instytucji finansowych,
przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, w tym
również w skali międzynarodowej.
Program Kierunku, realizowany na 9 specjalnościach, w tym jednej całkowicie prowadzonej w
języku angielskim, pozwala na zaznajomienie studentów z zaawansowanymi, finansowymi
aspektami funkcjonowania instytucji sfery finansowej i realnej oraz ich obowiązkami i
zasadami w zakresie prowadzenia rachunkowości. Koncentruje się on głównie na zrozumieniu
zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz emisji i obrotu instrumentami finansowymi,
finansowych zasadach działania instytucji kredytowych i relacji zachodzących między nimi a
przedsiębiorstwami, istocie inwestycji i możliwości w zakresie oceny ich opłacalności,
znaczeniu ubezpieczeń i ich roli w działalności gospodarczej, zasadach opodatkowania
jednostek gospodarczych, prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań
finansowych, innowacji dokonujących się w sferze finansów (np. rozwój i upowszechnianie
technologii cyfrowych), możliwościach wykorzystania i analizy informacji finansowych, w tym
dotyczących sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów, metodach oceny i zarządzania
ryzykiem związanym z finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, a
także możliwościach wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w
przygotowywaniu i analizowaniu informacji finansowych.
Studia na Kierunku pozwalają wykształcić u studentów ważne jakościowo umiejętności:
identyfikacji, analizy i syntezy zjawisk oraz procesów gospodarczych i finansowych,
rozwiązywania problemów w obszarze finansów i rachunkowości, wykorzystując właściwe
metody i narzędzia oraz nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne. Kierunek rozwija
także umiejętności podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych, łącznie z oceną ich
ryzyka, jak również wykonywania zadań, także w nieprzewidywalnych warunkach oraz
komunikowania się z otoczeniem, w tym w języku obcym na poziomie B2, z użyciem
specjalistycznej terminologii z zakresu finansów i rachunkowości. Ponadto, konstrukcja

programu umożliwia nabycie umiejętności: planowania, organizowania i współpracy w pracach
zespołowych, a także samodzielnego planowania i rozwoju kwalifikacji oraz kompetencji
zawodowych.
Kierunek pozwala również nabyć istotne dla praktyki gospodarczej kompetencje społeczne, w
tym: gotowość do krytycznej oceny wiedzy własnej oraz odbieranych treści z zakresu finansów
i rachunkowości, uznawanie znaczenia wiedzy, także wiedzy ekspertów zewnętrznych, w
rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze finansów i
rachunkowości, gotowość wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu
publicznego w ramach posiadanej wiedzy finansowej, myślenie i działanie w sposób
przedsiębiorczy oraz gotowość odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegając
przy tym zasad etyki zawodowej.
Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów I stopnia na kierunku Finanse i
rachunkowość umożliwiają wykorzystywanie ich w przyszłej pracy zawodowej absolwenta, jak
również ich pogłębienie w ramach studiów II stopnia.
W ofercie studiów I 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:
•
•

•
•
•
•

księgowi,
kadry 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, audycie i kontroli wewnętrznej,
doradcy podatkowi,
analitycy i doradcy finansowi, pośrednicy finansowi,
analitycy giełdowi,
specjaliści z zakresu ubezpieczeń.

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.
➢ Partnerem kierunku jest UBS, jedna z wiodących instytucji finansowych na świecie.
➢ 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, aż 9 specjalności: Analityk finansowy, Finanse zatrudnienia, Inżynieria
finansowa - dostępna wyłącznie w ofercie studiów stacjonarnych, Rachunkowość i
podatki, Rachunkowość i Rewizja Finansowa, Specjalista Bankowy, Ubezpieczenia,
Finance & Accounting for Business - dostępna wyłącznie w ofercie studiów
stacjonarnych oraz najnowsza specjalność: Finanse i technologie cyfrowe).
➢ Specjalność Finance and Accounting for Business prowadzona jest w całości w języku
angielskim, co umożliwia doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem
angielskim (językiem biznesu).
➢ Prężnie działające, odnoszące sukcesy koła naukowe, aktywizujące działalność
naukową studentów.

Wymagania szczególne
Kandydat powinien:
✓ Interesować się finansami i rachunkowością.
✓ Posiadać zdolność analitycznego myślenia.
✓ Być kreatywny, rzetelny.
✓ Mieć świadomość potrzeby ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji z
zakresu finansów i rachunkowości.

