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KARTA OPISU KIERUNKU
Nazwa kierunku: FINANSE MENEDŻERSKIE
Stopień kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI
Forma studiów: STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: LICENCJAT
Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty uczenia się:
- dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości
- dyscypliny dodatkowe: Ekonomia i finanse
Związek z misją Uczelni i strategią jej rozwoju
"Misją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz
kształcenie dla gospodarki i administracji, bazujące na najnowszych badaniach naukowych
i stosowanych pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w oparciu o kapitał społeczny".
Misję Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach opisują trzy hasła: blisko, międzynarodowo oraz
przez całe życie. Uniwersytet znajduje się w regionie o rozbudowanej infrastrukturze i gęstej sieci
komunikacyjnej, mającym wysoki potencjał inwestycyjny. Ewolucji podlega tradycyjna struktura
przemysłowa regionu. Rośnie liczba małych i średnich innowacyjnych firm, coraz chętniej inwestują
duże korporacje, w tym i te reprezentujące kapitał międzynarodowy. Absolwenci kierunku Finanse
menedżerskie powinni stanowić wartościowe źródło wykwalifikowanych specjalistów dla jednostek
biznesowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach skutecznie realizuje strategię otwarcia na świat.
Realizacji tej strategii sprzyja bliskość międzynarodowych portów lotniczych i poprawiająca się
infrastruktura drogowa. Rośnie liczba studentów zagranicznych oraz liczba studentów polskich
podejmujących jedno lub dwusemestralne studia za granicą. Umiędzynarodowienie oferty edukacyjnej
znajduje odzwierciedlenie również w programie kierunku Finanse menedżerskie, którego istotnym
komponentem są międzynarodowe uwarunkowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.
Zapewniona jakość kształcenia na kierunku sprawia, że absolwent będzie przygotowany do pracy w
krajowych i międzynarodowych korporacjach inwestujących w regionie, kraju i za granicą. Zdobyta
wiedza i umiejętności umożliwią tworzenie i skuteczne zarządzanie własnym biznesem, jak i
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań rozwojowych. Realizacji tego celu ma służyć zróżnicowany
program kierunku, w integralny sposób łączący niezbędną teorię z praktyczną aplikacją wiedzy w
decyzjach zarówno w samym przedsiębiorstwie, jak i na rynkach finansowych z poszanowaniem
odpowiedzialności społecznej biznesu. Misja Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach akcentuje
konieczność uczenia się przez całe życie. Absolwent kierunku Finanse menedżerskie powinien mieć
przekonanie o konieczności ciągłej aktualizacji wiedzy, rozwoju kompetencji poprzez szkolenia i studia
podyplomowe, także te, które są oferowane przez Uniwersytet.

Cele kształcenia oraz metody prowadzenia zajęć:
Studia na kierunku FINANSE MENEDŻERSKIE pozwalają zrozumieć i pozyskać wiedzę dotyczącą
społecznych i rynkowych, obecnych i możliwych zjawisk występujących w otoczeniu podmiotów
gospodarczych, narzędzi, metod i zależności między zjawiskami determinującymi osiągnięcia
podmiotów biznesowych i zadowolenia ich interesariuszy.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów wykorzystujących środki multimedialne, które połączone
są z technikami aktywizującymi słuchaczy. Ćwiczenia wykorzystują metody oparte na rozwiązywaniu
problemów i działaniach praktycznych. Niezależnie od programowej struktury studiów, uczestnicy
zachęcani są do aktywnego wpływania na poruszane treści tak, by możliwie dobrze spełnić ich
merytoryczne oczekiwania. Zajęcia prowadzą dydaktycy legitymujący się nie tylko znaczącym
dorobkiem naukowym w wybranej dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ale także szerokim doświadczeniem
biznesowym.
Sylwetka absolwenta:
Menedżer powinien profesjonalnie zarządzać zasobami firmy w celu zwiększenia jej wartości rynkowej.
Odpowiednia jakość zarządzania realizowanego przez pryzmat instrumentów finansowych powinna
zabezpieczać powodzenie w kontaktach z akcjonariuszami, pracownikami, klientami i dostawcami, w
zgodzie z działalnością w nurcie odpowiedzialności społecznej.
Absolwent kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na poziomie
makro i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, zarówno na rodzimym
rynku, jak i w skali międzynarodowej. Umie znajdować, przetwarzać i analizować informacje z zakresu
zarządzania i finansów. Potrafi dokonać samodzielnej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i
ocenić alternatywne strategie rozwojowe, proponując innowacyjne rozwiązania. Absolwent posiada
umiejętność rozpoznawania czynników ryzyka towarzyszących działalności gospodarczej oraz
zdolność zarządzania ryzykiem finansowym podmiotu gospodarczego. W obszarze jego kluczowych
kompetencji znajdują się zagadnienia związane z pozyskiwaniem kapitału dla przedsiębiorstwa i oceną
kosztu kapitału, zarządzaniem płynnością finansową przedsiębiorstwa, zarządzaniem kapitałem
obrotowym. Istotnym komponentem umiejętności absolwenta jest ocena i wybór efektywnych
projektów inwestycyjnych poprawiających pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Absolwent potrafi
budować prognozy finansowe i wykorzystywać je do efektywnego zarządzania finansami i kosztami;
zna narzędzia controllingu i potrafi je stosować. Absolwent wie jak stosować systemy zarządzania
wartością i zna metody wyceny przedsiębiorstwa.
Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania i finansów.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców krajowych i międzynarodowych wykorzystanych
przy opisie efektów uczenia się
Dobre praktyki realizowane w ramach kierunku to przede wszystkim: ustawiczny przegląd programu i
efektów kształcenia (realizacja zaleceń PKA), wspieranie mobilności studentów w wymiarze krajowym
i międzynarodowym, współpraca z otoczeniem, monitorowanie i wdrażanie dobrych praktyk z innych
uczelni krajowych i zagranicznych oraz działania na rzecz promowania aktywności studentów
wykraczającej poza program studiów, m.in. wspierania integracji środowiska studenckiego w ramach

działalności koła naukowego, współpracy z otoczeniem w ramach organizowanych seminariów
dydaktycznych.
Elementy wyróżniające, główne atuty kierunku:
Integralność i innowacyjna formuła kształcenia na tym kierunku powoduje, że Absolwent jest
przygotowany do podejmowania decyzji na niskim i szczeblu w obszarach determinujących finanse
podmiotów. Kierunek stanowi doskonałe przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerów i dyrektorów
finansowych. Ponadto zdobyta wiedza łączy się z aplikacyjnymi możliwościami jej wykorzystania.
Efekty kształcenia wyspecjalizowane w sferze zarządzania i finansów, a jednocześnie uniwersalne, dają
możliwość nabywania kompetencji wykorzystywanych w różnych branżach i rodzajach podmiotów
gospodarczych. Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny, tym samym integruje dorobek
rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego. Absolwent zdobywa
umiejętności w zakresie wykorzystywania w praktyce krytycznej analizy, wnioskowania, interpretacji i
oceny zjawisk występujących w otoczeniu i ich wpływu na funkcjonowanie zarządzanego podmiotu.
Wymagania szczególne

