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Podstawa utworzenia kierunku (art. 11 ust 1 lub
art. 11 ust 3 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym) (podać według którego artykułu
tworzone są studia)
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Wykaz nauczycieli akademickich

art. 11 ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku i stopnia
studiów z oświadczeniami pracowników o zaliczeniu do minimum kadrowego (wykaz
sporządzić według wzoru tabeli nr 9).
Załącznik nr V.1
W przypadku studiów tworzonych z art. 11 ust. 2 ustawy - gdy dokumentacja wysyłana jest do
MNiSW:
1) wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku i stopnia
studiów (sporządzić według wzoru tabeli nr 9a);
2) oświadczenia pracowników o zaliczeniu do minimum kadrowego i kopie dyplomów
potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, stopni naukowych i tytułu naukowego,
tłumaczenia dyplomów uzyskanych za granicą;
3) dorobek naukowy nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku
(wykaz publikacji).
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Proporcja liczby nauczycieli akademickich
stanowiących minimum kadrowe do liczby
studentów

nie dotyczy
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W przypadku studiów tworzonych z art. 11 ust. wymiar zajęć dydaktycznych planowanych dla poszczególnych nauczycieli akademickich (dla
3 ustawy
profilu ogólnoakademickiego i praktycznego):
informację o przydziale zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz
informację o spełnieniu wymagań prowadzenia zajęć związanych z określoną dyscypliną
naukową lub artystyczną przez nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek naukowy
lub artystyczny w zakresie tej dyscypliny:

5

Opis działalności naukowej lub naukowobadawczej w co najmniej jednym obszarze
wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia
właściwemu dla danego kierunku studiów
(w przypadku studiów drugiego stopnia i
jednolitych magisterskich)

Opiekę merytoryczną nad kierunkiem sprawują: Instytut Rachunkowości oraz Instytut
Finansów. Jednostki prowadzą badania naukowe w obszarze, do którego został przypisany
kierunek Finanse i Rachunkowość. W 2014 roku w ramach
tematu "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi" w Instytucie
Rachunkowości były m. in. kontynuowane następujące tematy badawcze:
1. Rachunkowość podmiotów z różnych sektorów gospodarki (sektor finansów publicznych,
służba zdrowia, instytucje finansowe).
2. Problemy wyceny i ujawnień w rachunkowości według międzynarodowych regulacji
rachunkowości i polskiego prawa bilansowego.
3. Rachunek kosztów i wyników, w tym operatywna analiza i kontrola kosztów produkcji.
4. Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie w zarządzaniu jednostkami.
5. Polityka bilansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
6. Koncepcja rachunkowości zarządczej w jednostkach gospodarczych.
7. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
8. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
9. Podatki w rachunkowości
10. Model kształcenia księgowych na poziomie szkolnictwa wyższego
11. Wymagania kwalifikacyjne i etyka wykonywania zawodu księgowego
12. Finanse przedsiębiorstw i wpływ podatków na źródła kapitału i finansowania z
uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania przedsiębiorstw
W Instytucie Finansów w ramach tematu "Wyzwania współczesnych finansów", były
prowadzone badania, które można ująć w następujących grupach:
- finanse publiczne,
- wybrane wyzwania finansów
- stabilność systemu bankowego,
- ryzyko i dochód banków komercyjnych i spółdzielczych,
- banki ważne systemowo.
Prace Katedry Zarządzania Finansami objęte tematem "Problemy restrukturyzacji finansowej
MSP" dotyczyły głównie restrukturyzacji finansowej podmiotów gospodarczych, co wpisuje
się w złożoną sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów funkcjonujących na polskim
rynku. Dodatkowym obszarem badań są zagadnienia związane z restrukturyzacją podmiotów
zaliczanych do finansów publicznych.
Podstawowym efektem badań są liczne publikacje pracowników jednostek odpowiedzialnych
za kierunek Finanse i Rachunkowość. Zestawienie publikacji można uzyskać kontaktując się
z sekretariatami jednostek (krach@wneiz.pl, kafin@wneiz.pl).
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Opis infrastruktury zapewniającej prawidłową
realizację celów kształcenia, w tym opis
dostępu do sal dydaktycznych, laboratoriów i
pracowni

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego znajduje się w
Szczecinie przy ul. Mickiewicza 64/66/69 na działce w kwartale ulic Mickiewicza,
Twardowskiego oraz Karłowicza o powierzchni 2,1 ha. Budynki zajmują powierzchnię
zabudowy 4 468 m2 o łącznej kubaturze 61 360 m3. W obrębie terenu znajduje się parking o
powierzchni około 4 300 m2 dla 186 samochodów osobowych. W ostatnich latach zostały
wyremontowane w znacznym stopniu wszystkie budynki należące do Wydziału. Wykonano
nową elewację budynku Mickiewicza 66, wymieniono pokrycie dachu, zaadaptowano część
poddasza na potrzeby Wydziału oraz zamontowano nową windę zewnętrzną przystosowaną
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozwoliło to na poprawę warunków studiowania i
możliwości korzystania z sal wykładowych i zasobów biblioteki przez osoby poruszające się
na wózkach inwalidzkich. W budynku przy ul. Mickiewicza 64 wykonano nowe wejście do
budynku, hol główny, a także wymieniono dwie windy wewnętrzne, przystosowując jedną z
nich do potrzeb osób niepełnosprawnych, co po zamontowaniu dodatkowych podjazdów
pozwoliło udostępnić prawie wszystkie pomieszczenia osobom niesprawnym ruchowo.
Wyremontowane zostało poddasze budynku "starego" Wydziału. Istotną inwestycją był
remont auli w budynku "nowym" Wydziału. Obecnie aula została wyposażona w sprzęt
multimedialny umożliwiający stosowanie innowacyjnych metod i technik dydaktycznych.
Ostatnio Wydział pozyskał ok. 200 m2 w pomieszczeniach, które opuściła poligrafia.
Aktualnie w pomieszczeniach tych znajduje się Archiwum Wydziałowe. Ponadto w budynku
przy ul. Mickiewicza 64 znajduje się bufet, kiosk, punkt ksero, kawiarnia "Cafe Club".
Sale wykładowe i ćwiczeniowe
Obecnie w trzech budynkach znajduje się 39 sal dydaktycznych o łącznej powierzchni 3 238
m2 z 2 855 miejscami studenckimi. Wszystkie sale wykładowe zostały wyposażone w
wideoprojektory. Na Wydziale zamontowano również sieć WiFi obejmujące swoim zasięgiem
wszystkie budynki. Wydziałowa sieć WiFi włączona jest w światowy system EDUROAM.
Studenci i pracownicy korzystają z systemu e-learningowego. Wszyscy pracownicy i studenci
posiadają bezpłatny dostęp do Internetu.
Laboratoria komputerowe
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dysponuje 15 laboratoriami komputerowymi ? z
podłączeniem do Internetu i wyposażonymi w rzutniki multimedialne na łączną liczbę 200
stanowisk. Dwa laboratoria są wyposażone w
system wideokonferencyjny. W roku 2014 powstało Laboratorium Neuronauki Poznawczej
wykorzystywane do badań preferencji społeczno-gospodarczych przy użyciu
interdyscyplinarnych metod i narzędzi tj. technik neuronauki poznawczej. Studenci w ramach
pracy własnej mają dostęp do laboratorium komputerowego oraz komputerów w Ośrodku
Informacji Naukowej. Studenci mają dostęp do oprogramowania i materiałów dydaktycznych
do pracy własnej, między innymi:
- w ramach programu Microsoft IT Academy (studenci w ramach zajęć otrzymują certyfikaty
Microsoft IT Academy),
- pakiet do obliczeń statystycznych STATISTICA.
Na szczególną uwagę zasługuje wdrożony zintegrowany system zarządzania MPR II iScala
na potrzeby dydaktyki. Przeszkoleni wykładowcy-trenerzy prowadzą w oparciu o ten system
prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Na Wydziale funkcjonują następujące serwery
użytkowe: Serwer WWW - FS TX200S3, HP DL380G7, Serwer poczty elektronicznej - HP
DL380G7, Serwer aplikacji i plików - HP DL380G7, Serwery Windows Serwer 2003 - 3 szt.,
Serwery Windows Serwer 2008 - 1 szt., Serwery Unix - 2 szt. Na stanowiskach
komputerowych dostępne jest
następujące oprogramowanie:
1) standardowe: MS Windows 7, MS Windows 8, MS Office 2010 prof., MS Office 2013 prof,
NOD32, Statistica;
2) specjalistyczne:
a) systemy operacyjne: Linux, Serwery WWW: MS IIS, Apache, WebServ;
b) bazy danych- MS SQL Server;
c) języki programowania: Pascal, C/C++, MS Visual Studio, PHP5, Perl, Python, Delphi,
Prolog; Java, JavaScript;
d) pakiety finansowo-księgowe: pakiet Sage Symfonia, program Płatnik;
e) zintegrowane systemy zarządzania: iScala, Comarch ERP XL, Comarch ERP OPTIMA
2015, Dynamics;
f) zintegrowane systemy informatyczne ARIS;
g) pakiety do obliczeń naukowych, inżynierskich i symulacji komputerowych: Matlab, Vensim,
AnyLogic;
h) pakiety do zarządzania procesami biznesowymi: Adonis, Bizagi Modeler, Datev BSD;
i) pakiety graficzne: CorelDraw, NovoSpark Visualizer;
j) pakiety komputerowego wspomagania projektowania: AutoCAD, Inne: MS Project 2010 i
2013, MS Visio 2010 i 2013, Power Designer, MS Visual Studio, Power Builder, Magic, DIA,
Flash.
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Opis zapewnienia dostępu do biblioteki
wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach
kształcenia na kierunku

Biblioteka Ekonomiczna mieści się w starym budynku Wydziału, przy ul. Mickiewicza 66.
Pełni funkcję biblioteki wydziałowej i obsługuje głównie Wydział Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania. Biblioteka dysponuje łącznie 140 miejscami dla czytelników, z czego 25 to
stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i baz danych. Powierzchnia pomieszczeń
bibliotecznych wynosi 1000 m2. W Bibliotece Ekonomicznej funkcjonują czytelnie:
czasopism, książek i multimedialna, Ośrodek Informacji Naukowej oraz wypożyczalnia.
Studenci Wydziału mogą korzystać także z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego i
innych bibliotek wydziałowych, a ponadto) z zasobów bibliotek wszystkich uczelni
publicznych Szczecina (na podstawie karty międzybibliotecznej i Książnicy Pomorskiej.
Księgozbiór Biblioteki Ekonomicznej obejmuje zbiory z następujących dziedzin: bankowość,
cybernetyka ekonomiczna, ekonometria, historia myśli ekonomicznej ekonomika i
organizacja produkcji, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, informatyka ekonomiczna,
ekonomika i organizacja handel, inwestycje, finanse, gospodarka krajowa i światowa,
gospodarka materiałowa, logistyka, makroekonomia, mikroekonomia, marketing,
nieruchomości, ochrona środowiska, organizacja służby zdrowia, polityka społecznogospodarcza, rachunkowość, rynki kapitałowe, statystyka, międzynarodowe stosunki
gospodarcze, ubezpieczenia, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami
ludzkimi. W 2014 roku prenumerowanych było 136 czasopism, w tym 11 zagranicznych.
Katalog elektroniczny zasobów wszystkich bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym
Biblioteki Ekonomicznej, jest dostępny on-line na stronie http://bg.univ.szczecin.pl.
Rejestracja nowych czytelników oraz zamawianie i rezerwowanie książek w Wypożyczalni
Biblioteki Ekonomicznej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
Studenci WNEiZ US mają nieodpłatny dostęp do następujących baz danych:
1. Polskojęzyczne bazy danych: WinIsis Ekon, Notoria serwis, Infor LEX ADMINISTRACJA,
Gofin, BazEkon,
2. Bazy dostępne on-line o zasięgu międzynarodowym: PROQUEST, EBSCO, EconLit with
Full Text, GMID, Bankscope i Amadeus, Web of Knowledge, EMERALD, SPRINGERKLUWER, Viewswire, JSTOR, Science Direct, Wiley OnLine Library, PROLA, SCIENCE,
SCIENCE DIRECT.
System informacyjny Biblioteki Głównej US zawiera także bazy danych tworzone przez
pracowników BG, w tym bazę publikacji pracowników naukowych US- Publi.
Istniejący system wind oraz podjazdów, szerokość korytarzy, odstępy między stolikami
umożliwiają osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do wszystkich pomieszczeń
Biblioteki Ekonomicznej oraz korzystania zarówno ze źródeł tradycyjnych jak i wszystkich
baz danych. Dostęp do tych ostatnich źródeł jest także możliwy dla osób niedowidzących,
gdyż udostępniane są one w środowisku Windows, który umożliwia indywidualne
dostosowanie np. wielkości i kroju pisma wyświetlanego na monitorach. Ponadto każdy
zarejestrowany użytkownik Biblioteki Ekonomicznej ma możliwość zdalnego dostępu (z
komputera domowego) do komputerowych baz danych będących w zbiorach biblioteki.
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Opis dostępu do zasobów Wirtualnej Biblioteki
Nauki

Naukowe bazy danych, w tym kolekcje czasopism elektronicznych udostępniane są w
Wirtualnej Bibliotece Nauki (WBN) w ramach licencji akademickich udzielanych przez
wydawców baz. Część zasobów WBN jest dostępna dla wszystkich instytucji akademickich w
kraju na podstawie krajowych licencji akademickich. Pozostałe zasoby WBN są dostępne dla
instytucji uczestniczących w konsorcjach.
Studenci WNEIZ w ramach WBN w 2014 roku mieli nieodpłatny dostęp do ogólnodostępnych
baz danych licencjonowanych: Web of Knowledge, Springer, EBSCO, Elsevier, Wiley,
Nature, Science, SCORPUS oraz zakupionych baz danych dostępnych z tytułu uczestnictwa
Uniwersytetu Szczecińskiego w konsorcjach (bazy ekonomiczne: OECD, EMIS, GMID, a
także baza ABI INFORM/Complete i EMERALD). Dostęp do baz danych jest możliwy ze
wszystkich komputerów WNEiZ znajdujących się na terenie Wydziału.
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Analiza finansowa kierunku w szczególności z
uwzględnieniem kosztów osobowych (według
wzoru tabeli nr 10)
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Rekrutacja - warunki i tryb, limit przyjęć wraz z
opinią Biura ds. Rekrutacji w sprawie limitu
rekrutacyjnego ( w zw. z rozporządzeniem
MNiSW z 19 sierpnia 2011 r.)

Limit przyjęć na rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne pierwszego stopnia na
kierunek Finanse i Rachunkowość wynosi 210 osób. Przyjęcie kandydatów następuje na
podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie to ma charakter konkursowy i
polega na wyliczeniu punktów na podstawie ocen ze świadectwa dojrzałości. Przedmiotami
egzaminu maturalnego
branymi pod uwagę przy wyliczeniu punktów przy rekrutacji na kierunek są: język obcy,
matematyka, historia lub geografia.
Limit przyjęć na rok akademicki 2015/2016 na studia niestacjonarne pierwszego stopnia
wynosi 50 osób. Kandydaci na studia niestacjonarne są przyjmowani na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, w przypadku znaczącego przekroczenia limitu przyjęć
obowiązują zasady określone dla studiów stacjonarnych.
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Dziedzina lub dziedziny, do których odnoszą
się efekty kształcenia dla danego kierunku
studiów, ze wskazaniem procentowych
udziałów, w jakich program studiów odnosi się
do poszczególnych dziedzin nauki, przy czym
suma udziałów musi być równa 100% (w celu
określenia wskaźnika kosztochłonności)
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Uchwały i opinie

NAUKI EKONOMICZNE

Uchwała podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunku
(specjalności) studiów:
Uchwała podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie programu kształcenia (programu
studiów) danego kierunku:
Załącznik nr V.2
Pisemna opinia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia na temat projektu
programu kształcenia:
Załącznik nr V.3
Pisemna opinia Samorządu Studenckiego dotyczącą programu kształcenia:
Załącznik nr V.4
Pisemna opinia Uczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. Jakości i Programów Kształcenia
dotyczącą efektów kształcenia:
Załącznik nr V.5
Uchwała Senatu w sprawie utworzenia kierunku studiów i określająca efekty kształcenia:
Załącznik nr V.6
Uchwała Senatu zmieniająca efekty kształcenia:
Uchwała Senatu w sprawie utworzenia studiów, wystąpienia do MNiSW o wydanie decyzji w
przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku i poziomie oraz
określającą efekty kształcenia:
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia kierunku studiów, dla
kierunku utworzonego z art. 11 ust.3:
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Inne dokumenty

Porozumienie w sprawie prowadzenie kierunku studiów łącznie przez kilka wydziałów:
Umowa między uczelniami na prowadzenie wspólnego kierunku:
Umowa - dla kierunków studiów o profilu praktycznym tworzonych z udziałem podmiotów
gospodarczych- powinna ona zawierać sposób prowadzenia i organizacji danego kierunku
studiów:

50

Skan podpisanego rozdziału V

Proszę załączyć skan podpisanego rozdziału V
Załącznik nr V.7

