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CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW

Nazwa kierunku studiów

Finanse i rachunkowość
Finance and accounting

Specjalności

1.Rachunkowość i podatki
Accounting and taxes
2.Zarządzanie finansami
Finacial mamagement

Poziom kształcenia

I stopień

Profil kształcenia

Praktyczny

Forma studiów

Stacjonarne
A) Dziedzina nauk społecznych,
B) Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dziedzina nauki

– Ekonomia i finanse (wiodąca) – 80%,
– Nauki o zarzadzaniu i jakości – 10%,
– Matematyka – 10%

Dyscyplina naukowa
Tytuł zawodowy
absolwenta

uzyskiwany

przez Licencjat
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CELE KSZTAŁCENIA - SYLWETKA ABSOLWENTA
Celem studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest wyposażenie
absolwenta w wiedzę, ugruntowaną i podbudowaną trzyletnimi studiami zawodowymi
skojarzonymi z praktyką zawodową. Zrozumienie przyczyn i skutków zjawisk ekonomicznych
(w skali mikro i makro) w warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej to efekt nauczania
programowego takich przedmiotów jak: mikro i makroekonomia, historia i geografia
gospodarcza, prawo – w tym prawo dziedzinowe.
Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności umożliwiające świadomą obserwację
zdarzeń gospodarczych, ich werbalną identyfikację połączoną z pomiarem, dokumentacją
i sformalizowaną notacją zgodną z prawem ( bilansowym i podatkowym) oraz współczesną
techniką ewidencji. Opoką dla wiedzy oraz umiejętności posługiwania się współczesna techniką
ewidencji są takie, programowo wykładane przedmioty, jak: rachunkowość (w tym praktyczne
zajęcia związane z ewidencją księgową i podatkową), finanse (w tym finanse międzynarodowe),
ubezpieczenia społeczne.
Treści nauczania na trzyletnich studiach licencjackich dają także podbudowę
powodującą, że absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie staje się
partnerem w procesach kierowania oraz zarządzania (tak operacyjnego jak i strategicznego).
Wykładane w PWSZ przedmioty jak: zarządzanie, sprawozdawczość, analiza ekonomiczna,
procesy transformacji gospodarczej podmiotów, wycena podmiotów gospodarczych dają
podstawy do aktywnego współuczestnictwa w zarządzaniu w szerokim tego słowa znaczeniu.
Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów z takich przedmiotów jak matematyka,
ekonometria, statystyka, sprawiają, że absolwent posiada instrumentarium niezbędne dla
prowadzenia badań i analiz oraz formułowania konkluzji.
Ponadto absolwent posiada wiedzę z zakresu języka obcego oraz umiejętność
posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i rachunkowości.
Szeroka, dość ogólna i wielokierunkowa wiedza absolwenta tego kierunku może być
wykorzystana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia, co
jest zgodne z założeniami ustroju gospodarczego.
Nabyta przez absolwenta wiedza, nasycona normami etyki zawodowej, poparta
doświadczeniami zawodowymi, dzięki odbywanej w trakcie studiów praktyce zawodowej
powoduje, że jest przygotowany do pracy w pionach finansowo-księgowym a także do podjęcia
studiów II stopnia.
Po ukończeniu studiów możliwe jest zatem obejmowanie stanowisk kierowniczych
i pomocniczych w:
 każdej komórce organizacyjnej instytucji lub przedsiębiorstwa, mającej do czynienia
z szeroko rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską, w tym m.in.
w departamentach rachunkowości, planowania bądź budżetowania;
 biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa
podatkowego oraz prawnego, obsługującego korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa,
jednostki non-profit oraz instytucje finansowe, a także budżetowe;
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banku centralnym, banku komercyjnym, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach
inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także podmiotach z tymi instytucjami
współpracujących;
administracji publicznej, firmach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach
produkcyjnych – w działach nadzoru, kontroli i audytu;
w dużych, średnich oraz małych przedsiębiorstwach jako doradca finansowy, specjalista ds.
zarządzania finansami, analityk finansowy czy doradca inwestycyjny.

Program kształcenia jest dostosowany do międzynarodowych standardów edukacyjnych
zawodu księgowego i specjalisty do spraw zarządzania finansami.
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EFEKTY UCZENIA SIĘ NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆSTUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY
Umiejscowienie kierunku w dziedzinach kształcenia
Kierunek Finanse i rachunkowość należy do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej
– ekonomia i finanse.
Przyporządkowanie efektów uczenia się dla kierunku do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej
Efekty uczenia się na kierunku Finanse i rachunkowość odnoszą się do dziedziny nauk
społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauki
o komunikacji społecznej i mediach), dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (matematyka),
Objaśnienia oznaczeń w symbolach:
K (przed podkreślnikiem)
W
U
K (po podkreślniku)
S1P
01, 02, 03,…i kolejne

- kierunkowe efekty uczenia się
- kategoria wiedzy
- kategoria umiejętności
- kategoria kompetencji społecznych
- efekty uczenia się w dziedzinie nauk społecznych dla studiów I stopnia o profilu
praktycznym
- numer efektu uczenia się dla dziedziny nauk społecznych
Odniesienie
do efektów
uczenia się
w dziedzinie
nauk
społecznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Symbol

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
WIEDZA
K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

ma ogólną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk
i relacjach do innych nauk, a w szczególności o dyscyplinie finanse i jej powiązaniach
z innymi dyscyplinami
ma podstawową wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej
i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania
przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych
i jednostek sektora finansów publicznych
ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi
w skali kraju i w skali międzynarodowej
ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości
nimi rządzące
ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu gospodarującego oraz jego
prawach, zna zasady funkcjonowania osób będących na różnych szczeblach struktur
decyzyjnych i wykonawczych, ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych
zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać
struktury i instytucje sfery realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy
nimi zachodzące także w formie modeli ewidencyjnych i sprawozdawczych,
w szczególności ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach
i rachunkowości, zna metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne, zna metody
wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań, ma wiedzę w zakresie zastosowania
technologii informacyjnych
ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich
znaczenie, zna regulacje prawne odnoszące się do funkcjonowania przedsiębiorstw,
banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora
finansów publicznych

S1P_W01

S1P_W02

S1P_W03

S1P_W04

S1P_W05

S1P_W06

S1P_W07
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K_W08
K_W09
K_W10
K_W11

ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach
gospodarujących i umie je opisać i analizować, także na podstawie informacji z systemu
rachunkowości
ma wiedzę o poglądach na temat funkcjonowania systemów finansowych i instytucji
finansowych oraz ich ewolucji wraz z ich zarysem historycznym
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej
i prawa autorskiego
zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia
samodzielnej działalności gospodarczej

S1P_W08
S1P_W09
S1P_W10
S1P_W11

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

K_U02

K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09

K_U10
K_U11

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe
i prawno-politycznie zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach
sfery budżetowej
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych
zjawisk i procesów gospodarczych i finansowych, szczególnie w zakresie gromadzenia
danych dla potrzeb systemów finansów i rachunkowości oraz ewidencjonowania zdarzeń
gospodarczych
potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również
z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej
potrafi prognozować procesy i zjawiska gospodarcze i finansowe przy wykorzystaniu
standardowych metod i narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz z dziedziny
finansów i rachunkowości
prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności
nabytych podczas praktyki zawodowej
posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia
proponowanych rozwiązań konkretnych problemów, także z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi
posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

S1P_U01

S1P_U02

S1P_U03
S1P_U04
S1P_U05
S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku
obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
i nowoczesnych technologii
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
i nowoczesnych technologii
ma umiejętności językowe w zakresie finansów i rachunkowości, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

S1P_U09

S1P_U10
S1P_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05

K_K06
K_K07

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

S1P_K01

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi
rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu
potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć
skutki działań swoich i innych
prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane
z wykonywaniem zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości
umie uczestniczyć w tworzeniu projektów społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne,
ekonomiczne i finansowe realizacji tych projektów, partycypuje w działaniach
publicznych, interesuje się lokalnym życiem gospodarczym
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie
finansów i rachunkowości oraz dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość
słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny przedsiębiorczy

S1P_K02
S1P_K03
S1P_K04
S1P_K05

S1P_K06
S1P_K07
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Efekty uczenia się dla I stopnia studiów w dziedzinie nauk społecznych i ich odniesienie do
efektów uczenia się dla kierunku Finanse i rachunkowość studia pierwszego stopnia –
profil praktyczny
Efekty
uczenia się
dla
kierunku

Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:

Wiedza
S1P_W01
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W04
S1P_W05

S1P_W06

S1P_W07
S1P_W08
S1P_W09
S1P_W10
S1P_W11

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk
i relacjach do innych nauk
ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych
(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich
podstawowych elementach
ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi
i ich elementami
zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów i rządzące nimi prawidłowości
ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury
społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych,
odpowiednich dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów, pozwalających opisywać struktury i instytucje
społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym
uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych
ma wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane struktury i instytucje
społeczne
ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych oraz ich
elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych
oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej
i prawa autorskiego
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla studiowanego kierunku studiów

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05

K_W06

K_W07
K_W08
K_W09
K_W10
K_W11

Umiejętności
S1P_U01

S1P_U02

S1P_U03

S1P_U04

S1P_U05

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne,
prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego kierunku studiów
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu
i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych
(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficznych dla
studiowanego kierunku studiów
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk
społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficzne dla
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku
studiów
potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych
(kulturowych, politycznych, ekonomicznych) z wykorzystaniem standardowych
metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla studiowanego kierunku studiów
prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami
i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego
zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05
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S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08

S1P_U09

S1P_U10

S1P_U11

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności
nabytych podczas praktyki zawodowej
posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów
i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność
wdrażania proponowanych rozwiązań

K_U06

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

K_U08

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim
i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku
obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U07

K_U09

K_U10

K_U11

Kompetencje społeczne
S1P_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K01

S1P_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

S1P_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie
lub innych zadania

K_K03

S1P_K04

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K04

S1P_K05

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych,
gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne
i polityczne

K_K05

S1P_K06

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K06

S1P_K07

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K07

METODY WERYFIKACJI OPISANYCH KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA
SIĘ
Metody weryfikacji opisanych kierunkowych efektów uczenia się są zgodne z wytycznymi
Załącznika do Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
nr 23/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych
efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
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PROGRAM STUDIÓW
Przygotowany program studiów dla kierunku kształcenia Finanse i rachunkowość jest opisem
procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania efektów kształcenia, zdefiniowanych przez
uczelnię dla programu studiów. Szczegółowy rozkład zajęć dla całego cyklu kształcenia ilustrują
siatki stanowiące załącznik do niniejszego programu.
LICZBA SEMESTRÓW
Studia trwają 6 semestrów. Liczba godzin wynosi:


Dla studiów stacjonarnych – 1520

LICZBA PUNKTÓW ECTS KONIECZNA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI
ODPOWIADAJĄCYCH POZIOMOWI KSZTAŁCENIA
Minimalna liczba punktów ECTS wynosi 180 w całym cyklu kształcenia.
1) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć:
a) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów – 60,8
b) z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których
odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia – 145
c) o charakterze praktycznym,
i projektowych – 102

w

tym

zajęć

laboratoryjnych,

warsztatowych

2) minimalna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach niezwiązanych
z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów – 15;
3) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk
humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – 128;
4) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego -8;
5) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z wychowania
fizycznego – 0;
6) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych -30.
WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kształcenie na określonym kierunku
studiów i poziomie kształcenia o profilu praktycznym jest obowiązana uwzględnić w programie
kształcenia sześciomiesięczne praktyki zawodowe.
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zwanej dalej Uczelnią obejmują
praktyki zawodowe będące integralną częścią procesu kształcenia. Cele praktyk zawodowych
oraz szczegółowe warunki ich organizacji, czas realizacji, zasady zaliczania, terminy oraz
obowiązki studentów odbywających praktyki zawodowe określa „Regulamin odbywania
i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Ekonomicznym”.
Praktyki zawodowe mają charakter obowiązkowy, wynikający z krajowych ram kwalifikacji,
planów studiów i programów nauczania/kształcenia. Uczelnia sprawuje nadzór dydaktycznowychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyk zawodowych. Nad prawidłową
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realizacją praktyk zawodowych czuwa Opiekun Praktyk Zawodowych zwany dalej Opiekunem
Praktyk.
Studenci drugiego roku na kierunku Finanse i rachunkowość odbywają sześciomiesięczną
praktykę zawodową na IV semestrze.
Łączna liczba punktów ECTS uzyskanych przez studenta na kierunku Finanse i Rachunkowość
w ramach praktyk zawodowych wynosi 30 pkt. ECTS w całym cyklu kształcenia o profilu
praktycznym.
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MODUŁY KSZTAŁCENIA
Studia realizowane będą w następujących modułach:
Ilość godzin
stacjonarne

ECTS

Moduł ogólny zawierający 9 przedmiotów ogólnouczelnianych i obowiązkowe
szkolenia

155

9

Moduł językowy zawierający do wyboru dwa języki: angielski oraz niemiecki

120

8

Moduł podstawowy zawierający 9 przedmiotów zgodnych
z treściami podstawowymi standardów kształcenia na kierunku Finanse i
rachunkowość

480

48

Moduł kierunkowy zawierający 11 przedmiotów zgodnych
z treściami kierunkowymi standardów kształcenia na kierunku Finanse i
rachunkowość

360

38

Moduł przygotowania do egzaminu dyplomowego zawierający przedmiot:
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego, realizowany w piątym semestrze,
przygotowujący studenta do udzielania zwięzłych, logicznie spójnych odpowiedzi
na egzaminie dyplomowym

15

2

Moduł praktyk zawodowych zawierający sześciomiesięczne praktyki zawodowe
realizowane w IV semestrze

-

30

Moduł specjalnościowy zawierający 15 przedmiotów, których treści kształcenia
obejmują dwie specjalności: Rachunkowość i podatki oraz Zarządzanie finansami

390

45

Razem

1520

180

Nazwa modułu

PRZEDMIOTY DO WYBORU
Program studiów umożliwia studentowi wybór przedmiotów kształcenia, do których przypisuje
się punkty ECTS w wymiarze 72, co stanowi 40% ogólnej liczby ECTS.
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PROCENTOWY
KSZTAŁCENIA

UDZIAŁ

PRZEDMIOTÓW

WYBIERALNYCH

Przedmioty wybieralne w podziale na moduły kształcenia

W

CYKLU

Studia
stacjonarne
Godz.

ECTS

120

8

Język obcy
-

Język angielski/Język niemiecki

Rekreacja

60

Przedmioty ogólne
-

Historia gospodarcza/Geografia ekonomiczna

15

2

15

2

270

28

15

2

Przedmioty kierunkowe
-

Podstawy komunikacji społecznej/Komunikacja interpersonalna

Przedmioty specjalnościowe:
Rachunkowość i podatki
-

Prawo podatkowe/System podatkowy w Polsce

-

Inżynieria finansowa i montaż finansowy/Źródła finansowania działalności gospodarczej

-

Rachunkowość komputerowa/Sprawozdawczość elektroniczna

-

Rozliczenia płacowe i ubezpieczenia społeczne/Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne

-

Audyt/Kontrola wewnętrzna

-

Optymalizacja strategii podatkowych/Audyt podatkowy

-

Zarządzanie środkami zewnętrznymi i projektami UE/Aspekty finansowe projektów UE i
programy zewnętrzne

-

Współczesne problemy ewidencyjno-gospodarcze/Kreatywna rachunkowość

-

Wycena w rachunkowości /Modelowanie wartości sprawozdawczych

-

Interpretacje księgowe/Interpretacje podatkowe

-

Zaawansowana rachunkowość finansowa/Instrumenty finansowe w rachunkowości

Zarządzanie finansami
-

Finanse międzynarodowe/Zarządzanie finansami na rynkach globalnych

-

Inżynieria finansowa i montaż finansowy/Źródła finansowania działalności gospodarczej

-

Rachunkowość komputerowa/Sprawozdawczość elektroniczna

-

Analiza wskaźnikowa/Zarzadzanie kapitałem obrotowym

-

Audyt/Kontrola wewnętrzna

-

Zarządzanie strategiczne i strategie finansowe/Prognozowanie i planowanie strategiczne

-

Zarządzanie środkami zewnętrznymi i projektami UE/Aspekty finansowe projektów UE i
programy zewnętrzne

-

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym/Zarządzanie papierami wartościowymi

-

Zarządzanie finansami małych i średnich przedsiębiorstw/Zarządzanie finansami mikro
przedsiębiorstw

-

Zarządzanie finansami w instytucjach finansowych/Analiza zdolności kredytowej

-

Zarządzanie finansami w instytucjach publicznych/Zarządzanie finansami w organizacjach non
profit

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Praktyka zawodowa
Suma
Procent ogółu przedmiotów

30
495

72

32,60%

40%
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PROCENTOWY UDZIAŁ WYKŁADÓW ORAZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
W CYKLU KSZTAŁCENIA
Profil praktyczny kierunku wymaga, aby zajęcia powiązane z praktycznym przygotowaniem do
zawodu miały przypisane więcej niż 50% ECTS. W załączonym programie stanowią one ok.
65,1%, a wymiar godzinowy zajęć praktycznych obrazuje poniższa tabela.

STUDIA STACJONARNE
Wszystkie
przedmioty

Przedmioty
wspólne dla
kierunku

Przedmioty
specjalnościowe:
Rachunkowość i
podatki

Przedmioty
specjalnościowe:
Zarządzanie
finansami

godz.

%

godz.

% do
całości

godz.

% do
całości

godz.

% do
całości

Wykłady
Zajęcia
praktyczne
(ćw. + lab.)

530

34,9

425

27,9

105

6,9

105

6,9

990

65,1

705

46,4

285

18,8

285

18,8

Razem

1520

100

1130

74,3

390

25,7

390

25,7

Punkty ECTS

180

135

45

45
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ZASADY REKRUTACJI
Wymagania i zasady rekrutacji na kierunku kształcenia Finanse i Rachunkowość są zgodne
z Uchwałą nr 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia
14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku
akademickim 2019/2020. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Załącznik do uchwały.
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ZAŁĄCZNIKI
1. Plany studiów dla kierunku „Finanse i rachunkowość”, specjalności: Rachunkowość
i podatki, Zarządzanie finansami na cykl kształcenia 2019-2022
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