PROGRAM KSZTAŁCENIA
DLA STUDIÓW I STOPNIA
finanse i rachunkowość
nazwa kierunku studiów

profil: ogólnoakademicki

obowiązuje od roku akademickiego:
2018/2019
Zatwierdzony Uchwałą nr 146/05/2018 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w r.a. 2018/2019 oraz
Uchwałą nr 68/2006 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 maja 2006 r.

KLASYFIKACJA ISCED
I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

3

Nazwa kierunku studiów

finanse i rachunkowość

4

Poziom kształcenia

studia I stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne, niestacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

obszar/y: nauki społeczne
dziedzina/y: nauki ekonomiczne
dyscyplina/y: finanse

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk społecznych: 100%

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Celem kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość jest
przygotowanie studentów do pracy we wszystkich podmiotach
gospodarczych i instytucjach. Zdobyta przez nich wiedza daje podstawy do
zajmowania samodzielnych stanowisk (także kierowniczych) w instytucjach
finansowych, jednostkach sektora finansów publicznych oraz służbach
finansowo-księgowych jednostek gospodarczych.
Absolwent studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość:
1) posługuje się przepisami prawa finansowego, podatkowego,
bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu decyzji
finansowych,
2) wykorzystuje zasady ewidencji księgowej i ewidencji podatkowej w
rozliczeniach podatkowych,
3) potrafi tworzyć zestawienia informacji na podstawie ksiąg rachunkowych,
4) potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji
finansowych, w szczególności przedsiębiorstw, banków, instytucji
ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

sektora finansów publicznych,
5) podejmuje decyzje na podstawie analizy informacji finansowoksięgowych oraz wszechstronnej oceny ryzyka,
6) rozumie występowanie ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz
umie nim zarządzać,
7) przeprowadza analizę fundamentalną rynku kapitałowego i wyciąga z
niej wnioski decyzyjne,
8) stosuje narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących
oceny kondycji finansowej jednostek,
9) formułuje opinie dotyczące problemów makro- i mikroekonomicznych,
10) wykorzystuje narzędzia informatyczne w pracy zawodowej,
11) posługuje się językiem obcym w praktyce finansów, rachunkowości i
bankowości,
12) działa zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy).
1. Specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.
Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji samodzielnego
księgowego w jednostkach sektora prywatnego i publicznego, pracownika
działu rachunkowości zarządczej, analityka kosztowego, analityka
finansowego, specjalisty ds. kadr i płac oraz rozliczeń podatkowych,
eksperta sprawozdawczości finansowej.
Kwalifikacje absolwentów specjalności przygotowują do zawodów:
- Specjalista do spraw rachunkowości,
- Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej,
- Specjalista do spraw wynagrodzeń.
2. Specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.
Dobór przedmiotów specjalizacyjnych sprzyja przygotowaniu do zawodów
wymagających łączenia wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i
finansów, na przykład:
- Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej,
- Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej,
- Specjalista do spraw finansów,
- Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
3. Specjalność Finanse sportu i zdrowia.
Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i
kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji w
następujących zawodach:
- Manager finansowy klubów i organizacji sportowych,
- Manager finansowy szpitala/przychodni,
- Urzędnik ds. organizacji sportu/zdrowia w administracji publicznej i
samorządowej,
- Koordynator przedsięwzięć/projektów sportowych i rekreacyjnych,
- Specjalista ds. inwestycji sportowych i zdrowotnych.
4. Specjalność Rachunkowość i finanse w usługach biznesowych
BPO/SSC.
Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne umożliwiające podjęcie pracy w dynamicznie rozwijającym się
sektorze BPO/SSC. Uzyskane kwalifikacje stwarzającą absolwentom
szansę szybkiego awansu w strukturach międzynarodowych korporacji.
Kwalifikacje absolwentów specjalności przygotowują do wykonywania
pracy na takich stanowiskach, jak:
- Księgowy (Accountant),
- Specjalista do spraw podatków (Tax Analyst),
- Specjalista do spraw optymalizacji procesów (Process Improvement
Specialist).
5. Specjalność Decyzje finansowe w MSP.
Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i
kompetencje społeczne przygotowujące go do pracy w działach
finansowych, analitycznych MSP w zawodach takich jak:
- Specjalista ds. inwestycji,
- Specjalista ds. finansowych,
- Specjalista ds. budżetowania,
- Specjalista ds. controllingu,
- Analityk finansowy w MSP,
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

- Główny ekonomista i dyrektor finansowy w MSP.

10

Możliwości dalszego kształcenia:

1. Specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.
Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach
związanych z rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą,
controllingiem, auditingiem.
2. Specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.
Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach
związanych z rachunkowości i finansami przedsiębiorstw i instytucjami.
3. Specjalność Finanse sportu i zdrowia.
Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach
związanych z zarządzaniem finansami, analizą finansową oraz jednostkami
sektora publicznego.
4. Specjalność Rachunkowość i finanse w usługach biznesowych
BPO/SSC.
Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach
związanych z rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą,
controllingiem, auditingiem.
5. Specjalność Decyzje finansowe w MSP.
Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach
związanych z zarządzaniem finansami i analizą finansową.
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego wprowadzoną
uchwałą Senatu nr 88 z 24 listopada 2011 roku nadrzędną misją
Uniwersytetu jest: jedność nauki i kształcenia. Realizacja tej misji
przebiega w duchu demokracji, dialogu i tolerancji oraz poszanowania
godności ludzkiej, a przede wszystkim wolności badań naukowych i treści
nauczania. Obejmować będzie szeroki zakres nauk: humanistycznych,
społecznych, przyrodniczych i ścisłych.
Uniwersytet realizuje również:
1. Misję społeczną- umożliwienie dostępu do wiedzy i jej upowszechnianie.
Służy temu prowadzenie studiów wyższych, doktoranckich i
podyplomowych, inicjowanie kierunków łączonych oraz wprowadzanie
nowych technik nauczania. Uczelnia będzie umożliwiać uczestnictwo w
nauce przez całe życie (lifelong learning) i dbać o możliwość studiowania
osób niepełnosprawnych.
2. Misję obywatelską- kształtowanie elit i liderów społecznych. Uniwersytet
Szczeciński aktywnie podejmuje coraz bardziej zróżnicowane wyzwania
współczesności, nie tylko w dziedzinie badań i edukacji, ale także
współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.
3. Misję kulturową- twórcze uczestnictwo w lokalnych i globalnych
procesach kulturotwórczych. Ważną misją Uniwersytetu, leżącego na
pograniczu Rzeczypospolitej, jest troska o dziedzictwo kulturowe nie tylko
w wymiarze kraju, ale całej jednoczącej się Europy. Szczególną rolą
uczelni pozostanie nadal udział w budowaniu i odkrywaniu tożsamości
lokalnej mieszkańców regionu.
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego kierunki studiów są związane przede wszystkim z
obszarem nauk społecznych, nauk technicznych, dziedziną nauk
ekonomicznych, nauk technicznych i dyscypliną naukową, taką jak:
ekonomia, finanse, inżynieria produkcji i nauki o zarządzaniu.
Wymienione kierunki studiów wpisują się w misję Uniwersytetu
Szczecińskiego, gdyż:
1. Każda jednostka organizacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania (Instytut, Katedra) prowadzi zarówno badania naukowe, jak i
kształci studentów, co wyraża się w jedności nauki i kształcenia.
2. Wydział stara się realizować nowoczesny program kształcenia, który jest
dostosowany do zmieniających się warunków rynku pracy.
3. Prowadzone studia podyplomowe sprzyjają realizacji koncepcji "uczenia
się przez całe życie".
4. Prowadzone kierunki studiów oraz specjalności są konsultowane
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

z przedstawicielami praktyki gospodarczej, co sprzyja przygotowaniu
absolwentów do pełnienia ważnych ról w życiu gospodarczym. Realizacji
misji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania określonej w strategii
wprowadzonej uchwałą Rady Wydziału nr 55 z 29 stycznia 2015 roku
sprzyja bardzo dobra baza dydaktyczna, która ułatwia osiąganie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych.
Głównymi strategicznymi celami Wydziału Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania są:
1) zatrudnianie kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej;
2) ciągłe podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli akademickich;
3) stworzenie mechanizmów zapewniających aktualizację programów
nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy;
4) rozwijanie współpracy międzynarodowej;
5) kształtowanie partnerskich relacji studenci-nauczyciele, studencipracownicy administracji i obsługi, nauczyciele-pracownicy administracji i
obsługi.
Podstawowym przesłaniem, którym kierują się władze i pracownicy
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego jest jedność nauki, praktyki i dydaktyki. Charakterystyczną
cechą kwalifikacji absolwenta kierunku Finanse i Rachunkowość jest
połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości,
zarządzania, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np.
matematyka, socjologia, informatyka), pozwalających na rozpoznawanie,
diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w jednostkach
sektora prywatnego i publicznego w skali regionu, kraju i na arenie
międzynarodowej. Oznacza to, że prowadzenie kierunku Finanse i
Rachunkowość sprzyja realizacji strategii Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz strategii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, który spełnia
wymogi umożliwiające prowadzenie studiów pierwszego stopnia na
kierunku Finanse i Rachunkowość, określone w Rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów
na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Opiekę merytoryczną nad
kierunkiem sprawuje Instytut Rachunkowości oraz Instytut Finansów.
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Wymagania wstępne:

Rekrutacja jest prowadzona na podstawie kompetencji, które kandydat
nabył i które są potwierdzone na jego świadectwie dojrzałości. Kandydat
powinien posiadać znajomość języka obcego na poziomie minimum B1.
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