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Kierunek studiów:  Ekonomia 

Forma studiów:  Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Nazwa specjalności:  Finanse przedsiębiorstw 

 

Opis specjalności:  Specjalność „Finanse przedsiębiorstw”, oferowana na pierwszym stopniu studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Ekonomia, umożliwia studentom zdobycie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu ekonomisty  
– specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi 
oraz materialnymi.  

  W ramach specjalności występują następujące przedmioty specjalnościowe:  

 Rachunkowość zarządcza, 

 Rachunkowość komputerowa, 

 Kluczowe problemy zarządzania finansami (do wyboru), 

 Innowacje w przedsiębiorstwie, 

 Przedmiot do wyboru w języku angielskim, 

 Inżynieria finansowa, 

 Informatyczne systemy wspomagania decyzji, 

 Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, 

 Rachunkowość korporacyjna 

 Regionalne uwarunkowania działalności firm (do wyboru), 

 Negocjacje 

 System pośrednictwa finansowego, 

 Techniki komputerowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, 

 Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (do wyboru),  

 Zarządzanie jakością, 

 Zarządzanie strategiczne 

 Zarządzanie personelem(do wyboru). 

  Absolwenci uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: 

 funkcji i zadań rachunkowości zarządczej, jako systemu umożliwiającego 
generowanie informacji ekonomicznej i finansowej, wspomagającej procesy 
podejmowania decyzji, 

 zasad uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej w zintegrowanym 
programie komputerowym służącym do rejestracji operacji gospodarczych 
zachodzących w różnych obszarach i działach przedsiębiorstwa, 

 zjawisk i procesów zachodzących w sektorze przedsiębiorstw, w sektorze 
finansów publicznych, bankowości oraz nie bankowych instytucjach finansowych, 

 metodyki wdrażania innowacji, 

 analizy i prognozowania procesów i zjawisk zachodzących na rynkach 
finansowych i kapitałowych z użyciem typowych dla nauk ekonomicznych metod 
ilościowych, 
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 zasad i technik projektowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego do wspomagania  
podejmowania decyzji w oparciu o dane i modele z wykorzystaniem  
modelowania matematycznego i metod informatyki,  

 pozyskiwania informacji zarządczej z programów komputerowych wspierających 
zarządzanie finansami, 

 regulacji prawnych dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek 
powiązanych, rozpoznawania rodzaju powiązań kapitałowych pomiędzy 
jednostkami gospodarczymi i ich ujmowania w sprawozdawczości finansowej 
oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych, 

 pośrednictwa finansowego do rozstrzygania dylematów pojawiających 
się w działalności pośredników finansowych oraz przygotowania opracowań 
analitycznych. 

  Przedmioty z zakresu specjalności prowadzone są przez nauczycieli akademickich 
mających zarówno dorobek naukowy jak i doświadczenie wynikające z praktyki zawodowej 
lub współpracy z przedsiębiorstwami. Wykłady oraz ćwiczenia, seminaria i laboratoria 
prowadzane są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, specjalistycznego 
oprogramowania, materiałów pomocniczych dla studentów. Stosowane metody 
dydaktyczne obejmują również projekty zespołowe i indywidualne. 

Profil absolwenta:  Absolwent specjalności "Finanse przedsiębiorstw" wyposażony jest w wiedzę 
i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach 
i instytucjach, w szczególności w pionach finansowych, na stanowiskach operacyjnych 
jak i pomocniczych – w kraju i za granicą. Ponadto absolwent dysponuje wiedzą, 
umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które predestynują go do przeprowadzania 
analiz finansowych podmiotów gospodarczych, zarządzania przepływami finansowymi oraz 
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafi także swobodnie poruszać 
się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Jest także przygotowany 
do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich). 
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