
Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów PWSZ w Płocku w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać programy studiów   

Program studiów 

Ogólna charakterystyka studiów 

Wydział prowadzący kierunek 

studiów: 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI 

Kierunek studiów:(nazwa kierunku 
musi być adekwatna do zawartości 

programu studiów a zwłaszcza do 
zakładanych efektów uczenia się) 

EKONOMIA 

Poziom uczenia się:(studia 
pierwszego stopnia, studia drugiego 

stopnia, jednolite studia magisterskie) 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil uczenia 
się:(ogólnoakademicki, praktyczny) 

PRAKTYCZNY 

Umiejscowienie kierunku w 
dziedzinie (dziedzinach) nauki 

oraz dyscyplinach naukowych 

Dziedzina nauki, nauki społeczne:  
- dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse – wiodąca  

- dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości 

Forma studiów:(studia stacjonarne, 
studia niestacjonarne) 

STUDIA STACJONARNE 

Liczba semestrów: 6 

Liczba punktów ECTS konieczna do 
ukończenia studiów na danym 

poziomie: 

180 

Łączna liczba godzin 

dydaktycznych: 

2565 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta: 

LICENCJAT – EKONOMIA 

Specjalność: FINANSE I RECHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Ogólne cele kształcenia oraz 

możliwości zatrudnienia i 

kontynuacji uczenia się przez 
absolwentów kierunku: 

Studia oferowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki  są 

odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie rynku pracy. 

Zaprojektowane zostały z myślą o przekazaniu studentom wiedzy i 
kształtowaniu umiejętności pozwalających na rozumienie rzeczywistości 

gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii. 



W ich wyniku, absolwent zdobędzie wiedzę: 

1. Z zakresu zagadnień ekonomii oraz  procesów gospodarczych. 
2. Nabędzie umiejętności rozwiązywania problemów 

ekonomicznych.  
3. Z zakresu analiz i ich zastosowań. 

4. Niezbędną wiedzę o narzędziach informatycznych. 
5. Posiądzie umiejętność krytycznego  rozumienia wiedzy i 

praktycznego jej wykorzystania do opisu oraz analizy procesów i 
zjawisk ze sfery zawodowej. 

6. Posiądzie umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych. 
7. Posiądzie wiedzę zdolność do zachowywania się w sposób 

profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej. 
Program studiów na kierunku Ekonomia specjalność Finanse i 

rachunkowość przedsiębiorstw zakłada: 
•   umożliwienie absolwentom nabycia wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do zorganizowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem różnych form organizacyjnych, 
zarządzania nią i zatrudnienia przede wszystkim w sektorze 

finansowym, 
•   przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) z 

zakresu nauk społecznych na kierunku Finanse lub Ekonomia 
oraz pokrewnych. Program ten obejmuje główne elementy 

wiedzy ekonomicznej jak i podstawy matematyki odnoszące się 
do gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i 

materialnymi, opodatkowania działalności gospodarczej. Plan 
studiów obejmuje przedmioty ukierunkowane na przekazanie 

studentom wiedzy oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych 
osobom prowadzącym działalność finansową oraz gospodarczą. 

Celem studiów jest również stworzenie warunków umożliwiających 
rozwój osobowości studenta, oraz kompetencji społecznych 

pozwalających na uczestniczenie w pracy zespołowej. 

Kończąc studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia specjalność 
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw absolwent będzie dysponował  

wiedzą i umiejętnościami z zakresu finansów i rachunkowości, 



funkcjonowania instytucji finansowych i banków, umiejętności analizy 

podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-
finansowych jednostek gospodarczych jak również wiedzę i umiejętności 

z matematyki, statystyki, matematyki finansowej, a także wiedzę 
ekonomiczną oraz prawną.   

Absolwenci kierunku Ekonomia specjalność Finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw obok gruntownego przygotowania będą posiadali wiedzę 

interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów 
praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii. Będą mogli być 

zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, 
instytucjach inwestycyjnych, urzędach skarbowych, firmach doradczych, 

kancelariach podatkowych oraz samorządach i gminach. Absolwenci 
będą też przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności 

gospodarczej.  

Wskazanie związku programu 
uczenia się z misją i strategią 

PWSZ w Płocku: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest uczelnią świadomą 
rosnących potrzeb edukacyjnych, innowacyjnych, badawczo – 

rozwojowych  i kulturowych, dynamicznie rozwijających się w globalnym 
społeczeństwie opartym na wiedzy. Misją naszej uczelni jest czynić 

wszystko, aby poprzez bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną o 
najwyższej jakości, dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb 

lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy, była narodowi 
użyteczna. 

Realizacja celów związanych z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem 
pokoleń Polaków zgodnie z zasadami wolności nauki, wolności 

twórczości i wolności nauczania. Działanie PWSZ w Płocku stwarza 

szansę dla zdolnej młodzieży pochodzącej z miasta Płocka, miast i 
miejscowości sąsiadujących, bez względu na status materialny, do 

zdobycia wiedzy teoretycznej na wysokim poziomie oraz umożliwia 
przygotowanie praktyczne do wykonywania zadań zawodowych. 

Uczelnia aspirując do miana wiodącego lokalnego ośrodka naukowo-
dydaktycznego i realizując założone cele, służy rozwojowi regionu 

płockiego i całego Mazowsza poprzez podnoszenie poziomu 
wykształcenia społeczeństwa, umożliwienie dostępu do aktualnej wiedzy 



i propagowanie obywatelskich i proeuropejskich postaw obywatelskich i 

społecznych1. 
Uczelnia pracuje w oparciu o założenia dotyczące rozbudowy oferty 

kształcenia na nowych kierunkach i specjalnościach, które odpowiadają 
na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. To pozwala na 

ustabilizowanie i ugruntowanie pozycji Uczelni w zmieniającym się 
otoczeniu rynkowym.  

PWSZ w Płocku odgrywa ważną rolę w obszarze pożytku publicznego, 
gdyż jej studentami jest w większości młodzież, która ze względów 

materialnych być może nie podjęłaby studiów, gdyby szkoła wyższa nie 
znajdowała się w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Uczelnia poprzez 

zwiększenie dostępności młodzieży ze środowisk o niższym statusie 
materialnym do studiów wyższych, włącza się również w działania 

przeciw wykluczeniu społecznemu i  wpisuje się w jeden z 
najważniejszych postulatów Procesu Bolońskiego.  

Kierunek studiów Ekonomia specjalność Finanse i rachunkowość 

przedsiębiorstw jest zgodny z misją i strategią rozwoju Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na lata 2016-2020. System 

kształcenia na tym kierunku poprzez odpowiedni dobór programów 
studiów i współpracę z przedsiębiorstwami oraz placówkami 

edukacyjnymi pozwala na realizację celów Misji PWSZ w Płocku. Misją 
Uczelni jest przekazanie wiedzy teoretycznej jak i przygotowanie 

praktyczne do wykonywania zadań zawodowych, na wysokim poziomie, 
co jest jednym z głównych założeń koncepcji kształcenia na tym 

kierunku. Zaplanowany proces kształcenia na studiach drugiego stopnia 
wpisuje się również w założenia strategii Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Informatyki na lata 2016-2020, która zakłada dążenie do doskonałości 
poprzez systematyczny wzrost poziomu jakości świadczonych usług 

edukacyjnych, poszerzanie i modernizowanie infrastruktury i rozwój 
kadry naukowo-dydaktycznej poprzez elastyczne i profesjonalne oraz 

odpowiedzialne podejście do rozbudowy oferty kształcenia na nowych 

 
1 Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na lata 2016-2020, Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki na lata 2016-

2020. 



kierunkach i specjalnościach. Jednym z głównych założeń strategii jest 

reagowanie na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy w 
połączeniu z ciągłym doskonaleniem jakościowym i organizacyjnym 

procesu kształcenia. Odpowiadając adekwatnie do oczekiwań tego 
środowiska Uczelnia jako jedyna realizowałaby proces kształcenia na 

studiach I stopnia na kierunku Ekonomia. Dopełnieniem tej działalności 
ma być zintensyfikowanie kontaktów z otoczeniem akademickim 

(krajowym i zagranicznym), samorządami lokalnymi i zawodowymi, 
innymi podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne oraz z szeroko 

pojętymi beneficjentami działań naukowych. Misją Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Informatyki jest więc kształcenie w taki sposób, aby 

absolwenci byli przygotowani na nowe wyzwania stwarzane przez 
globalny rynek pracy. 

Wskazanie, czy w procesie 

definiowania efektów uczenia się 
oraz w procesie przygotowania i 

udoskonalenia programu studiów 
uwzględniono opinie 

interesariuszy, w tym w 
szczególności studentów, 

absolwentów, pracodawców: 

W procesie wypracowywania koncepcji kształcenia na studiach I stopnia 

na kierunku Ekonomia, profil praktyczny specjalność Finanse i 
rachunkowość przedsiębiorstw uczestniczyli interesariusze wewnętrzni 

jak i zewnętrzni, tj.: Członkowie Wydziałowej komisji dla kierunku 
ekonomia I specjalność Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, 

składającej się z następujących osób Dr Mariola Szewczyk – Jarocka, Dr 
Paweł Kaczmarczyk, Mgr inż. Renata Skwarna, Mgr inż. Piotr Uździcki, 

Mgr Monika Szymańska, przedstawiciele studentów oraz przedstawicieli 
praktyki gospodarczej – Komisja Dydaktyczno-Programowa. 

Opracowane programy zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Informatyki. 

Wymagania wstępne ( oczekiwane 

kompetencje kandydata) – 
zwłaszcza w przypadku studiów 

drugiego stopnia: 

Uchwała Nr 43/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Płocku z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w warunkach i 
trybie rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Płocku w roku akademickim 2019/ 2020.      

  



 

Grupy przedmiotów wraz z zakładanymi efektami uczenia się  

Grupy 
przedmi

otów  

Przedm
ioty  

Liczb
a 

punk
tów 

ECTS 

Charakt
er zajęć 

obligato
ryjny/ 

fakultat

ywny 

Przynależność 
do dyscyplin 

naukowych (w 
przypadku 

przyporządkowa

nia 
kierunku do 

więcej niż jednej 
dyscypliny) 

Zakładane efekty uczenia się 
 

 
 

 

 
 

Student: 

Sposoby 
weryfik

acji 
zakłada

nych 

efektów 
uczenia 

się 
osiągan

ych 
przez 

student
a 

Grupa przedmiotów podstawowych 

 Grupa 
przedmi

otów I  

Mikroek
onomia 

I 

7 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

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. Zna mechanizm rynkowy i 

zjawiska makro i mikroekonomiczne. Zna 
ogólne zasady tworzenia form 

indywidualnej przedsiębiorczości w 

zmieniających się uwarunkowaniach 
prawno-ekonomiczno-społecznych. Potrafi 

właściwie interpretować zjawiska społeczne 
(kulturowe, polityczne, prawne, 

ekonomiczne) w zakresie obszaru nauk 
ekonomicznych (ze szczególnym 

Egzamin 
testowy 

+ 
kolokwiu

m 
 



uwzględnieniem zjawisk zachodzących w 

finansach i rachunkowości). Potrafi 
prognozować procesy i zjawiska 

gospodarcze i finansowy przy 
wykorzystaniu standardowych metod i 

narzędzi statystycznych, 
ekonometrycznych oraz z dziedziny 

finansów i rachunkowości. Posiada 
umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk wpływających na rozwój 
gospodarczy oraz poziom zaspokojenia 

potrzeb społecznych. Uczestniczy w 
przygotowaniu projektów społeczno-

gospodarczych uwzględniając aspekty 
prawne, ekonomiczne i polityczne. Ma 

przekonanie o sensie, wartości i potrzebie 

podejmowania działań gospodarczych.  

Grupa 

przedmi
otów II 

Makroek

onomia 
I 

7 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

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. Zna mechanizm rynkowy i 

zjawiska makro i mikroekonomiczne. Zna 
ogólne zasady tworzenia form 

indywidualnej przedsiębiorczości w 
zmieniających się uwarunkowaniach 

prawno-ekonomiczno-społecznych. Potrafi 
właściwie interpretować zjawiska społeczne 

(kulturowe, polityczne, prawne, 
ekonomiczne) w zakresie obszaru nauk 

ekonomicznych (ze szczególnym 

Egzamin 

testowy 
+ dwa 

kolokwia 



uwzględnieniem zjawisk zachodzących w 

finansach i rachunkowości). Potrafi 
prognozować procesy i zjawiska 

gospodarcze i finansowy przy 
wykorzystaniu standardowych metod i 

narzędzi statystycznych, 
ekonometrycznych oraz z dziedziny 

finansów i rachunkowości. Posiada 
umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk wpływających na rozwój 
gospodarczy oraz poziom zaspokojenia 

potrzeb społecznych. Uczestniczy w 
przygotowaniu projektów społeczno-

gospodarczych uwzględniając aspekty 
prawne, ekonomiczne i polityczne. Ma 

przekonanie o sensie, wartości i potrzebie 

podejmowania działań gospodarczych.  

Grupa 

przedmi
otów III 

Matemat

yka  

7 Obowiązk

owy  

Ekonomia i 

finanse 

Student zna definicję macierzy, macierzy 

odwrotnej, wyznacznika macierzy, rzędu 
macierzy, układu równań liniowych i jego 

rozwiązania oraz twierdzenia o liczbie 
rozwiązań układu równań liniowych 

(twierdzenia Cramera oraz Kroneckera-
Capellego). Student zna podstawowe 

definicje i własności związane z ciągami 

liczbowymi (ciąg arytmetyczny i 
geometryczny, monotoniczność, 

ogranic oność, granica ciągu i twierdzenia 
o własnościach rachunkowych granic 

ciągów). Student zna pojęcia granicy 
właściwej i niewłaściwej, ciągłości funkcji 

jednej zmiennej (definicje w sensie 
Cauchy'ego i Heinego) oraz twierdzenie o 

własnościach rachunkowych granic funkcji. 

dwa 

kolokwia 
zaliczeni

owe + 
egzamin 

pisemny 
końcowy 



Student zna pojęcie pochodnej funkcji 

jednej zmiennej, jej interpretację 
geometryczną,  podstawowe własności 

rachunkowe pochodnych, wzory na 
pochodne funkcji elementarnych, związek 

pochodnej funkcji z monotonicznością 
funkcji, definicję funkcji pierwotnej, całki 

oznaczonej i nieoznaczonej, podstawowe 
wzory całek z funkcji elementarnych oraz 

twierdzenia o całkowaniu przez części i 
podstawianie. Student zna pojęcia 

ekstremum lokalnego i globalnego funkcji 
jednej zmiennej oraz warunek konieczny i 

wystarczający istnienia ekstremum 
lokalnego. Student potrafi wykonywać 

podstawowe działania na macierzach, 

obliczać wyznacznik oraz rząd macierzy, a 
także potrafi znaleźć macierz odwrotną do 

danej macierzy oraz rozwiązać układ 
równań liniowych stosując twierdzenia 

Cramera i Kroneckera-Capellego. Student 
potrafi obliczyć granicę wybranych ciągów 

liczbowych Student potrafi obliczyć granice 
właściwe wybranych funkcji. Student 

oblicza pochodne funkcji elementarnych, 
pochodne iloczynu, ilorazu oraz złożenia 

dwóch funkcji, a także potrafi obliczyć całki 
oznaczone i nieoznaczone. Student potrafi 

wykonać przebieg zmienności funkcji 
wielomianowych i wymiernych. Student 

zachowuje się w sposób odpowiedzialny i 

etyczny. Student odczuwa potrzebę 
poszerzenia swoich kompetencji poprzez 

ciągłe zapoznawanie się z najnowszymi 



osiągnięciami w obszarze matematyki i jej 

zastosowań. 

Grupa  
przedmi

otów IV 

Statysty
ka 

opisowa 

5 Obowiązk
owy  

Ekonomia i 
finanse  

Zna i rozumie znaczenie podstawowych 
pojęć statystyki opisowej, dane surowe i 

skumulowane, miary opisowe, korelacja i 
regresja, analiza dynamiki zjawisk. Potrafi 

przeprowadzić podstawową obróbkę i 
analizę danych. Dobiera metody statystyki 

opisowej odpowiednie do specyfiki 
badanego problemu. Odpowiedzialnie 

przygotowuje się do swojej pracy, 
uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i 

umiejętności. 

Egzamin 
testowy 

+ 
kolokwiu

m 

Grupa  
przedmi

otów V 

Ekonom
etria 

4 Obowiązk
owy  

Ekonomia i 
finanse 

Ma podstawową wiedzę na temat metod z 
dziedziny ekonometrii. Zna specyfikę 

generalnych typów modeli 
ekonometrycznych. Potrafi przeprowadzić 

konkretny etap konstrukcji modelu 
ekonometrycznego do rozwiązania prostego 

problemu mikro- bądź 
makroekonomicznego. Dostrzega 

możliwości odpowiedniego wykorzystania 
zdobytej wiedzy do analizy wybranych 

zagadnień ekonomicznych. 

Egzamin 
pisemny 

+ 
kolokwiu

m 

Grupa  
przedmi

otów VI 

Wstęp 
do 

rachunk
owości 

budżeto
wej 

1 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Zna zasady funkcjonowania finansów 
publicznych, zna zasady funkcjonowania 

jednostek budżetowych, potrafi ocenić 
racjonalność gospodarowania środkami 

publicznymi przez jednostki budżetowe, 
potrafi ocenić skutki finansowe decyzji 

podejmowanych przez jednostki 
budżetowe, jest świadomy roli finansów 

Egzamin 



publicznych w życiu społeczno-

gospodarczym. 

Grupa 

przedmi
otów VII 

Rachunk

owość 
budżeto

wa 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Zna zasady funkcjonowania finansów 

publicznych,  zna zasady funkcjonowania 
jednostek budżetowych. Potrafi ocenić 

racjonalność gospodarowania środkami 
publicznymi przez jednostki budżetowe. 

potrafi ocenić skutki finansowe decyzji 
podejmowanych przez jednostki 

budżetowe. jest świadomy roli finansów 
publicznych w życiu społeczno-

gospodarczym. 

Egzamin 

Grupa  
przedmi

otów 
VIII 

Rachunk
owość 

 

7 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Ma podstawową wiedzę na temat 
rachunkowości, posługuje się 

podstawowymi pojęciami z zakresu 
rachunkowości, rozróżnia sprawozdania 

finansowe. Ma wiedzę na temat 
księgowania operacji gospodarczych oraz 

sporządzania bilansu, rachunku zysków i 
strat oraz rachunku przepływów 

pieniężnych, wiedza na temat pracy w 
programach komputerowych Ramzes, 

Płatnik. Potrafi posługiwać się podstawową 
wiedzą teoretyczną z zakresu 

rachunkowości. Prawidłowo interpretuje 

dane płynące z rachunkowości, księguje 
operacje gospodarcze, ustala wynik 

finansowy, sporządza wybrane 

Egzamin 
testowy 

+ 
kolokwiu

m 



sprawozdania finansowe, obsługa 

programów do księgowości Ramzes i 
Płatnik. Potrafi działać w sposób 

przedsiębiorczy i rozwiązuje podstawowe 
problemy z zakresu rachunkowości, 

wskazuje obszary wymagające modyfikacji. 

Grupa 

przedmi
otów IX 

Międzyn

arodowe 
stosunki 

gospoda

rcze 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Posiada wiedzę dotycząca działalności 

gospodarczej w skali międzynarodowej, 
krajowej i lokalnej oraz podstawowych 

mechanizmów funkcjonowania instytucji na 

poziomie krajowym i międzynarodowym. 
Posiada umiejętność poszukiwania i 

korzystania z wiarygodnych źródeł 
informacji, potrafi korzystać ze źródeł 

bibliograficznych, w tym elektronicznych. 
wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu 

ekonomii i nauk społecznych w celu 
analizowania i interpretowania problemów 

gospodarczych. Potrafi interpretować dane 
ekonomiczne, oceniać tendencje rozwojowe 

i zależności zachodzące w skali krajowej i 
międzynarodowej. rozumie potrzebę 

ciągłego doskonalenia i uzupełniania swoich 
kompetencji, wiedzy i umiejętności. 

Wykazuje się inicjatywą, elastycznością i 

samodzielnością w prostych problemach 
społecznych, ekonomicznych, prawnych 

Zaliczeni

e z 
oceną 

Grupa 
przedmi

otów X 

Prawo 
 

2 Obowiązk
owy  

Ekonomia i 
finanse 

Ma elementarną wiedzę na temat systemu 
prawa, zna i rozumie sposoby tworzenia 

prawa oraz wie na czym polega 
obowiązywanie i stosowanie prawa. Potrafi 

samodzielnie kształcić się przez 
pozyskiwanie informacji z dostępnych 

źródeł, w tym odnajdować akty prawne. 

Egzamin 



Jest w stanie w ogólny sposób 

zinterpretować przepis i normę prawną. 
Dysponuje umiejętnością szukania pomocy 

prawnej w wyspecjalizowanych kwestiach. 
Rozumie i docenia znaczenie posiadania 

świadomości prawnej. Nabył i ugruntował, 
co najmniej w stopniu podstawowym, 

kulturę prawną. 

Grupa 

przedmi

otów XI 

Analiza 

ekonomi

czna 

4 Obowiązk

owy  

Ekonomia i 

finanse 

Zna zagadnienia z zakresu analizy 

ekonomicznej zarówno od strony 

teoretycznej jak i praktycznej. Prawidłowo 
interpretuje dane empiryczne wynikające 

ze sprawozdań finansowych. Prawidłowo 
wykorzystuje wiedzę z zakresu analizy 

ekonomicznej przedsiębiorstw w procesie 
oceny sytuacji finansowej podmiotów 

gospodarczych. Ma świadomość znaczenia 
analizy ekonomicznej w działalności 

gospodarczej. 
 

Egzamin 

ustny, 

kolokwiu
m 

zaliczeni
owe, 

prezenta
cja 

Grupa 

przedmi
otów XII 

Finanse 

publiczn
e i rynki 

finanso
we 

5 Obowiązk

owy  

Ekonomia i 

finanse 

Ma podstawową wiedzę z zakresu finansów 

publicznych i rynków finansowych. Zna 
metody i narzędzia wykorzystywane w 

wycenie instrumentów finansowych oraz w 
zakresie analizy budżetowej. Potrafi 

praktycznie stosować wiedzę do 
rozwiązywania problemów z zakresu 

finansów publicznych i rynków 
finansowych. Potrafi interpretować dane z 

zakresu finansów publicznych oraz dokonać 
prostej wyceny wybranych instrumentów 

rynków finansowych. Wykazuje się 
inicjatywą, elastycznością i samodzielnością 

Egzamin  



w prostych problemach z zakresu finansów 

publicznych i rynków finansowych 

Grupa 

przedmi
otów 

XIII 

Ekonomi

a 
społeczn

a I 

2 Obowiązk

owy  

Ekonomia i 

finanse 

Posiada wiedzę dotyczącą najlepszych 

wzorów, przykładów samoorganizacji 
społecznej w kraju i zagranicą 

Zna zasady moralnego postępowania w 
dostarczaniu dóbr, grupom o szczególnie 

niskich szansach na rynku pracy 
Wykorzystuje podstawową wiedzę 

teoretyczną do zaprojektowania użycia 
instrumentów ekonomiczno- rynkowych z 

prospołeczną intencją, w celu rozwiązania 
konkretnego problemu. 

Potrafi uzasadnić opinię, że działania 
rynkowe są do pogodzenia z misją realizacji 

celów społecznych. 

Egzamin 

Grupa 
przedmi

otów XIV 

Prawo 
cywilne 

2 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Zna podstawowe pojęcia i instytucje oraz 
źródła prawa cywilnego.  

Rozróżnia podmioty prawa cywilnego oraz 
zna sposoby nabycia i utraty przez nie 

zdolności prawnej i zdolności do czynności 
prawnych.  

Odróżnia bezwzględne i względne prawa do 
rzeczy i zna sposoby ochrony tych praw. 

Zna podstawy i zasady odpowiedzialności 
kontraktowej i deliktowej oraz 

dziedziczenia ustawowego i 

testamentowego. Rozumie podstawową 
terminologię z zakresu prawa cywilnego. 

Potrafi wywoływać skutki prawne zgodne z 
zamierzeniem przez składanie prawnie 

wiążących oświadczeń woli. Umie 

Zaliczeni
e z 

oceną 



dokonywać wyboru właściwego 

ograniczonego prawa rzeczowego ze 
względu na zamierzony sposób korzystania 

z rzeczy oraz egzekwować 
odpowiedzialność z tytułu kontraktu i 

deliktu. Posiada zdolność kształtowania 
stosunków cywilnoprawnych za pomocą 

właściwie złożonego oświadczenia woli. Zna 
podstawowe typy umów nazwanych. 

Rozróżnia dziedziczenie ustawowe i 
testamentowe oraz ich zasady. 

Grupa 

przedmi
otów XV 

Prawo 

administ
racyjne 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny 

nauk ekonomicznych, społecznych i 
pokrewnych. Potrafi interpretować i 

posługiwać się przepisami prawa oraz 
śledzić zmiany regulacji prawno – 

instytucjonalnych. Wykazuje się inicjatywą, 
elastycznością i samodzielnością w 

prostych problemach społecznych, 
ekonomicznych, prawnych 

Zaliczeni

e z 
oceną 

Grupa 

przedmi
otów XVI 

Prawo 

gospoda
rcze 

2 Obowiązk

owy  

Ekonomia i 

finanse 

Posiada wiedzę dotycząca działalności 

gospodarczej w skali międzynarodowej, 
krajowej i lokalnej oraz podstawowych 

mechanizmów funkcjonowania instytucji na 
poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju 
form indywidualnej przedsiębiorczości 

wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii i 
nauk pokrewnych. Potrafi interpretować i 

posługiwać się przepisami prawa oraz 
śledzić zmiany regulacji prawno – 

instytucjonalnych. Potrafi identyfikować 
problemy ekonomiczne w całej złożoności, 

z uwzględnieniem wielu uwarunkowań 

Zaliczeni

e z 
oceną 



społeczno-gospodarczych. Wykazuje 

zdolność do aktywnego uczestnictwa w 
życiu społecznym i politycznym w wymiarze 

lokalnym i regionalnym. 

Grupa 

przedmi
otów 

XVII 

Organiz

acja 
pracy 

biurowej 

1 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Zna podstawowe pojęcia związane z 

organizacją pracy biurowej. Ma świadomość 
funkcjonowania nowoczesnego biura w 

warunkach zmieniającej się gospodarki 
rynkowej. Ma podstawową wiedzę o 

narzędziach informatycznych , stosowanej 

terminologii i zasad przetwarzania danych. 
Rozumie złożoność prowadzonych prac 

biurowych. Jest komunikatywny. Ma 
zdolność analizy i krytycznej oceny. 

Poszerza swoją wiedzę i umiejętności z 
zakresu komunikacji interpersonalnej, 

pracy w zespole i sprawnego realizowania 
prac biurowych. Ma świadomość 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje 
i ich następstwa.  

Zaliczeni

e z 
oceną 

Grupa 

przedmi
otów 

XVIII 

Prosemi

narium 

4  Ekonomia i 

finanse 

Potrafi opracować i przedstawić w postaci 

tekstowej, tabelarycznej i graficznej 
problem, sposób podejścia do jego 

rozwiązania Powinien opanować 
umiejętność redagowania pracy 

pokazującej przebieg rozwiązywania 
problemu badawczego. Potrafi analizować 

informacje zebrane w wyniku 
przeprowadzonych badań  oraz poddać je 

krytycznej analizie. 

Przygoto

wanie 
planu 

pracy 
dyplomo

wej, oraz 
wykazu 

źródeł 
lub 

przygoto
wanie 

artykułu 
naukowe

go 



(związan

ego 
tematycz

nie z 
przyszłą 

pracą 
licencjac

ką), 
przypisó

w oraz 
bibliograf

ii. 

Grupa 
przedmi

otów XIX 
 

Teoria 
gier i 

decyzji 

1 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Student zna podstawowe pojęcia teorii gier, 
możliwości zastosowań teorii gier w 

ekonomii, a także jej ograniczenia 
Student rozumie zagadnienia i problemy 

związane ze strategiami racjonalnego 
wyboru 

Student umie przedstawić grę w postaci 
ekstensywnej, potrafi wyznaczać strategie 

zdominowane, ponadto umie wyznaczać 
strategie dla gry, potrafi korzystać z zapisu 

macierzowego 
Student rozumie złożoność procesu 

podejmowania decyzji w zespole 

Jest świadomy roli teorii gier i decyzji w 
życiu społeczno-gospodarczym. 

Zaliczeni
e z 

oceną 

Grupa 
przedmi

otów XX 

Metody 
wyceny 

projektó
w 

gospoda
rczych 

1 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Ma ugruntowaną wiedzę co do sposobu 
wyboru, oceny przydatności i interpretacji 

informacji sprawozdawczości finansowej 
niezbędnych przy zastosowaniu 

określonych metod wyceny 
Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie 

metodyki, procedur, analizy zalet i wad 

Zaliczeni
e z 

oceną 



metod wyceny przydatnych w wyborze 

projektów inwestycyjnych 
Sprawnie posługuje się założeniami i 

wytycznymi oraz pozostałymi źródłami 
informacji w celu zastosowania określonej 

metody wyceny 
Potrafi przeprowadzić różnymi technikami i 

procedurami wycenę różnych przedsięwzięć 
gospodarczych w aspekcie przyjętych 

założeń i celu określania wartości 
Dysponuje kompetencjami pracy 

zespołowej odnoszącej się do wspólnej 
realizacji zadań projektowych, opartych na 

komunikacji wewnątrz grupy 
 

Moduł 

kształce
nia/Grup

a XXI 
 

 

Aktywiz

acja 
zawodo

wa 

3 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Posiada wiedzę dotyczącą zasad 

funkcjonowania rynku pracy w warunkach 
gospodarki rynkowej i w warunkach 

integracji gospodarczej. Zna 
charakterystykę zjawisk i problemów 

występujących na lokalnym i krajowym 
rynku pracy oraz korzysta z różnych metod 

analizy tych zjawisk i problemów. 
Wykorzystuje podstawową wiedzę 

teoretyczną do zaprojektowania oraz użycia 

instrumentów rynku pracy, w celu 
rozwiązania konkretnego problemu. 

Doskonali zdolności interpersonalne w 
komunikowaniu się z otoczeniem wewnątrz 

i na zewnątrz jednostki, Potrafi myśleć i 
działać w sposób przedsiębiorczy 

wykorzystując zdobytą wiedzę oraz 
rozumie społeczne 

Kolokwiu

m + 
projekt 

Grupa przedmiotów uczenia się ogólnego 



Grupa 

przedmi
otów 

XXII 
 

 

Technol

ogie 
informac

yjne 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Zna zasady dotyczące korzystania z 

aplikacji biurowych między innymi edytora 
tekstu. Wykorzystuje funkcje arkusza 

kalkulacyjnego do wykonywania obliczeń 
statystycznych, matematycznych. Posiada 

umiejętności gromadzenia, przetwarzania i 
analizowania danych oraz ich graficznej 

prezentacji. Planuje i organizuje pracę  
indywidualną, a także zespołową. Rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania 
zawodowego i rozwoju osobistego. 

Zaliczeni

e z 
oceną 

Grupa 

przedmi
otów 

XXIII 
 

 

Wychow

anie 
fizyczne 

0 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Posiada wiadomości dotyczące wpływu 

ćwiczeń na organizm człowieka, sposobów 
podtrzymania zdrowia, utrzymania 

właściwej postawy ciała, sprawności 
fizycznej, a także zasad organizacji zajęć 

ruchowych. Posiada wiedzę z zakresu 
wybranych dyscyplin sportowych dot. 

techniki, taktyki, przepisów i sposobu 
sędziowania oraz rekreacji ruchowej. 

Posiada wiedzę niezbędną do 
samodzielnego podejmowania działań 

służących prawidłowemu rozwojowi 
aktywności fizycznej. Opanował 

umiejętności ruchowe z zakresu wybranych 

gier zespołowych, sportów indywidualnych i 
innych form aktywności ruchowej 

przydatnych do samousprawniania się, 
samokontroli i udziału w zorganizowanych 

formach zajęć oraz do organizacji gier i 
zabaw ruchowych i sportowych. Potrafi 

zastosować potencjał motoryczny do 
realizacji zadań technicznych i taktycznych 

w poszczególnych dyscyplinach sportowych 

Zaliczeni

e z 
oceną 



i działalności turystyczno-rekreacyjnej. 

Posiada umiejętności włączania się w 
prozdrowotny styl życia, kształtowania 

postaw sprzyjających aktywności fizycznej. 
Promuje społeczne, kulturowe znaczenie 

sportu i aktywności fizycznej. Troszczy się 
o zagospodarowanie czasu wolnego 

stosując różnorodne formy aktywności 
fizycznej, sportowo-rekreacyjnej dla 

zachowania zdrowia psychicznego i 
fizycznego. Chętnie podejmuje się 

organizacji różnych form aktywności 
fizycznej, rywalizacji sportowej w swoim 

miejscu zamieszkania lub regionie.  

Grupa 
przedmi

otów 
XXIV 

 
 

Przedsię
biorczoś

ć i 
kultura 

pracy 

2 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Posiada wiedzę w zakresie planowania 
kariery zawodowej, uruchamiania 

działalności gospodarczej oraz zarządzania 
jej rozwojem. Posiada wiedzę na temat 

możliwości kształtowania i wykorzystania 
kapitału ludzkiego. Potrafi sporządzać 

dokumentację niezbędną do założenia i 
prowadzenia przedsiębiorstwa. Potrafi 

identyfikować i analizować zjawiska i 
procesy zachodzące w gospodarce. 

Wykazuje innowacyjność i 

przedsiębiorczość w myśleniu i działaniu. 

Zaliczeni
e z 

oceną 

Grupa 

przedmi
otów 

XXV 
 

 

Ochrona 

własnoś
ci 

intelektu
alnej 

1 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Ma elementarną wiedzę z zakresu ochrony 

własności intelektualnych i prawa 
patentowego oraz zna i rozumie zasady 

ochrony prawnej efektów działalności 
twórczej człowieka. Potrafi samodzielnie 

kształcić się poprzez pozyskiwanie 
informacji z dostępnych źródeł krajowych 

oraz zagranicznych. Potrafi samodzielnie 

Test 

zaliczeni
owy 



formułować własne opinie na podstawie 

adekwatnie dobranej literatury, 
systematycznie uzupełnia braki w swojej 

wiedzy z różnych dziedzin wiedzy. Zna 
ograniczenia własnej wiedzy i rozumie 

potrzebę dalszego kształcenia. Rozumie i 
docenia znaczenie uczciwości intelektualnej 

w działaniach własnych i innych osób; 
postępuje etycznie. 

Grupa przedmiotów ogólnych do wyboru 

Grupa 
przedmi

otów 

XXVI 

Socjolog
ia 

2 Do 
wyboru 

Ekonomia i 
finanse 

Posiada wiedzę o normach, regułach 
organizujących struktury i instytucje 

społeczne oraz o ich źródłach, naturze, 

zmianach i sposobach działania. 
Wykorzystuje podstawową wiedzę 

teoretyczną do opisu i analizowania 
konkretnych procesów i zjawisk 

społecznych zachodzących w grupach. 
Posiada umiejętność dostrzegania i 

interpretacji czynników wpływających na 
integrację i dezintegrację różnych typów 

zbiorowości. 

kolokwiu
m 

Logika 2 Do 

wyboru 

Ekonomia i 

finanse 

Student zna podstawowe pojęcia i metody 

logiki matematycznej, teorii mnogości, 

rachunku kwantyfikatorów. Student potrafi 
operować aparatem pojęciowym logiki i 

teorii mnogości. Student potrafi stosować 
reguły i metody wnioskowania. Student 

zachowuje się sposób odpowiedzialny i 
etyczny. Student odczuwa potrzebę 

poszerzenia swoich kompetencji poprzez 
ciągłe zapoznawanie się z najnowszymi 

kolokwiu

m 



osiągnięciami w obszarze matematyki i jej 

zastosowań. 

Grupa 

przedmi
otów 

XXVII 
 

Historia 

myśli 
ekonomi

cznej 

2 Do 

wyboru 

Ekonomia i 

finanse 

Zna osiągnięcia nauki w dziedzinie 

ekonomii, prawa, socjologii i nauk 
pokrewnych. Zna główne aspekty 

funkcjonowania zmieniającej się 
gospodarki. Posiada wiedzę z zakresu 

innych nauk społecznych. Wykorzystuje 
zdobytą wiedzę z zakresu historii myśli 

ekonomicznej do analizowania i 
interpretacji problemów gospodarczych. 

Potrafi uzupełniać wiedzę z zakresu Historii 
myśli ekonomicznej. Wykazuje się 

inicjatywą, elastycznością i samodzielnością 
w prostych problemach społecznych, 

ekonomicznych,  prawnych i innych. 

Zaliczeni

e ustne 

Geografi
a 

ekonomi
czna 

2 Do 
wyboru 

Ekonomia i 
finanse 

Ma podstawową wiedzę dotycząca 
przestrzeni geograficznej, środowiska 

geograficznego, procesów przestrzennych, 
infrastruktury oraz procesów 

urbanizacyjnych i infrastruktury. Zna  
osiągnięcia nauki w zakresie geografii 

ekonomicznej i nauk pokrewnych. Potrafi 
wykorzystywać  zdobytą wiedzę z zakresu 

geografii ekonomicznej do analizowania i 
interpretacji zjawisk gospodarczych. Potrafi 

uzupełniać wiedzę z zakresu geografii 

ekonomicznej. Ma świadomość roli 
geografii ekonomicznej w procesie 

podejmowania decyzji gospodarczych. 

Zaliczeni
e ustne 

Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych do wyboru 



Grupa 

przedmi
otów  

XXVIII 
 

 

Polityka 

gospoda
rcza- 

przedmi
oty 

ogólnou
czel-

niane 
(1) 

2 Do 

wyboru 

Ekonomia i 

finanse 

Rozpoznaje właściwe uwarunkowania 

prowadzenia polityki gospodarczej. 
Wskazuje mierniki oceniające skutki działań 

polityki gospodarczej. Opisuje działanie 
podstawowych narzędzi polityki 

gospodarczej. Nakreśla zakres i możliwości 
działania państwa. Ocenia skutki 

proponowanych form interwencjonizmu. 
Wyszukuje i wykorzystuje dane 

statystyczne. 

Zaliczeni

e z 
oceną 

Grupa 
przedmi

otów 
XXIX 

 
 

 

Język 
obcy: 

angielski
, 

niemiec
ki, 

rosyjski 

8 Do 
wyboru 

Ekonomia i 
finanse 

Ma ogólną wiedzę w zakresie praktycznej 
nauki języka angielskiego oraz podstawową 

wiedzę w zakresie semantyki języka 
angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego 

zawartą w programie nauczania. Potrafi 
praktycznie zastosować wiedzę do 

rozwiązywania ćwiczeń gramatycznych i 
leksykalnych z języka angielskiego, 

niemieckiego lub rosyjskiego oraz sprawnie 
komunikować się w zakresie problematyki 

codziennej i zawodowej. Wykorzystuje 
zdobytą wiedzę z zakresu semantyki i 

składni w celu czytania ze zrozumieniem, 
analizowania i interpretowania tekstów w 

języku angielskim, niemieckim lub 

rosyjskim. Potrafi wykorzystać zdobytą 
wiedzę do samodzielnego tworzenia 

tekstów (wypowiedzi)  w formie pisemnej i 
ustnej. Umie posługiwać się biegle 

językiem angielskim, niemieckim lub 
rosyjskim  na poziomie co najmniej B2. 

Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i 
uzupełniania swoich kompetencji, wiedzy i 

Zaliczeni
e z 

oceną + 
egzamin 



umiejętności w zakresie języka 

angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. 

Grupa przedmiotów humanistycznych i społecznych 

Przedmi
otów 

Grupa 
XXX 

 

Etyka w 
biznesie 

3 Do 
wyboru 

Ekonomia i 
finanse 

Powinien wiedzieć jakie są cele etyki w 
biznesie i tworzonych na jej polu kodeksów 

zawodowych. Potrafi określić jakie 
problemy natury etycznej  pojawić się 

mogą w pracy zawodowej. Powinien 
wiedzieć w jaki sposób rozwiązywać 

dylematy etyczne i szukać odpowiedzi na 
nurtujące problemy. Dostrzega korzyści 

płynące z bycia osobą etyczną w pracy 
zawodowej oraz posiada motywację do 

pogłębiania tego rodzaju kompetencji w 

przyszłości. 
 

Zaliczeni
e z 

oceną w 
formie 

kolokwiu
m 

Komunik
owanie 

społeczn
e 

3 Do 
wyboru 

Ekonomia i 
finanse 

Student zna podstawowe pojęcia i teorie z 
zakresu komunikacji społecznej. Posiada 

wiedzę na temat istoty komunikacji 
międzykulturowej, ważnej w kontekście 

mechanizmów globalizacji.  
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę 

teoretyczną do analizy różnorodnych 

zjawisk szeroko rozumianej komunikacji. 
Dostrzega korzyści płynące z bycia osobą 

„komunikatywną” w pracy zawodowej oraz 
posiada motywację do pogłębiania tego 

rodzaju kompetencji w przyszłości. 

Zaliczeni
e z 

oceną w 
formie 

kolokwiu
m 

Grupa 

przedmi
otów 

XXXI 

Polityka 

społeczn
a 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Posiada wiedzę o wartościach przyjętych w 

polityce społecznej, o problemach 
społecznych uznawanych przez 

społeczeństwo za dolegliwe i wymagające 

Zaliczeni

e z 
oceną w 

formie 



 

 

interwencji zmierzającej do ich eliminacji. 

Wykorzystuje podstawową wiedzę 
teoretyczną do analizowania wpływu 

wydatków państwa na cele społeczne w 
sferze: ekonomicznej, społecznej i 

politycznej – przytacza argumenty za i 
przeciw rozbudowie państwa opiekuńczego. 

Potrafi formułować opinie dotyczące 
wpływu polityki społecznej na życie 

prywatne ludzi, na wspomaganie rozwoju 
gospodarczego i partycypacji obywateli w 

instytucjach demokratycznych. 

kolokwiu

m 

Grupa przedmiotów seminaryjnych 

Grupa 

przedmi
otów 

XXXII 
 

 

Seminar

ium 
dyplomo

we + 
praca 

dyplomo
wa 

 

10 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Student zna podstawowe elementy wiedzy 

z dziedziny, z której przygotowuje pracę 
dyplomową. Student zna główną literaturę 

przedmiotu z dziedziny obejmującej 
tematykę pracy dyplomowej. Student zna 

metody i techniki wykorzystywane do 
napisania i obrony pracy dyplomowej. 

Student potrafi sformułować cel pracy,  

problemy i pytania badawcze. Student 
potrafi rozwiązać dany problem badawczy 

analizując i interpretując uzyskane wyniki 
oraz wyciągając z nich wnioski. Student 

posiada umiejętność pisania tekstu 
naukowego. Student samodzielnie stawia 

pytania i problemy oraz poszukuje 
odpowiedzi. Student wykorzystując zdobytą 

wiedzę ekonomiczną potrafi samodzielnie i 
Krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą 

wiedzę i umiejętności w zakresie nauk 
Ekonomicznych.   

Zaliczeni

e z 
oceną 



Grupa przedmiotów wraz z zakładanymi efektami uczenia się specjalności Finanse i rachunkowość 

przedsiębiorstw 

Grupa 

przedmi
otów 

XXXIII 

Zastoso

wanie 
informat

yki w 
finansac

h i 
rachunk

owości 

5 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Zna zastosowanie funkcji logicznych 

zagnieżdżonych.  Zna graficzną prezentację 
danych za pomocą wykresów 

niestandardowych (Ganntta, wykresy z 
pomocniczą osią wartości) oraz Arkusz jako 

bazę danych. 
Wyodrębnia komórki w arkuszu za pomocą 

funkcji bazy danych. Tworzy tabele 

przestawnych do analizowania danych i 
Wizualizację danych za pomocą wykresów 

przestawnych. 
Wykorzystuje nowoczesne  narzędzia TI w 

pracy biurowej 
Tworzy przykładowe bazy danych.  

Modyfikuje  tabele importowania danych 
zapisanych w Excelu lub pliku tekstowym. 

Zna zasady projektowania baz danych.  
Tworzy tabele i właściwości pól. Zna 

relacyjne bazy danych. Definiuje  relacje 
Tworzy raporty- prezentacje danych 

.Tworzenie witryny internetowej za pomocą 
kreatora. Przygotowanie własnej strony 

internetowej. 

Zaliczeni

e z 
oceną 

Grupa 
przedmi

otów 
XXXIV 

Zarządz
anie 

strategic
zne w 

firmie 

5 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse, 

Nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 

Zna zasady zarządzania strategicznego. 
Zna zasady analizy otoczenia 

strategicznego. 
Zna analizę SWOT. 

Zna pojęcie wizji i misji przedsiębiorstwa. 
Zna macierz BCG i macierz McKinseya. 

Zna Łańcuch Portera. 
Zna pojęcie sektora, bariery wejścia i 

wyjścia z sektora 

Egzamin 
ustny. 

Trzy 
pytania 

wybrane 
losowo. 

Przygoto
wanie 

dwóch 



Potrafi opracować analizę SWOT. 

Potrafi sformułować wizję i misję 
przedsiębiorstwa. 

Potrafi analizować Macierz BCG, SPACE i 
McKinseya. 

Jest świadomy znaczenia zarządzania 
strategicznego dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa na rynku. 

referató

w w 
zespołac

h 

Grupa 

przedmi

otów 
XXXV 

Prawo 

finanso

we i 
bankow

e 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Ma podstawową wiedzę o instrumentach 

finansowych oraz kryteriach ich wyboru w 

zależności od potrzeb podmiotów 
indywidualnych i instytucjonalnych 

działających na rynku krajowym i 
międzynarodowym. 

Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą 
teoretyczną oraz pozyskiwać i przetwarzać 

dane do analizy prostych problemów z 
zakresu finansów i rachunkowości. 

Student potrafi zdefiniować priorytety 
służące realizacji określonego zadania 

finansowo-rachunkowego. 

Test 

zaliczeni

owy 

Grupa 
przedmi

otów 
XXXVI 

Prawo 
skarbow

e 

2 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Potrafi zdefiniować podstawowe terminy z 
zakresu prawa finansowego, samodzielnie 

wyszukuje reguły prawne dotyczące 
konkretnych przypadków z zakresu prawa 

skarbowego. 
Potrafi przygotować i analizować  

podstawowe dokumenty  dla załatwienia 
spraw związanych z finansami. 

Student jest świadomy konieczności 
uzupełniania nabytej wiedzy i doskonalenia 

posiadanych umiejętności. 

Zaliczeni
e 

testowe 



Grupa 

przedmi
otów 

XXXVII 

Badania 

operacyj
ne 

6 Do 

wyboru 

Ekonomia i 

finanse 

Ma podstawową wiedzę z zakresu 

programowania liniowego-optymalny 
wybór asortymentu produkcji, problem 

diety, problem mieszanek, wybór procesu 
technologicznego, metoda Simpleks, 

zagadnienie transportowe. 
Ma podstawową wiedzę z zakresu innych 

zagadnień dotyczących badań 
operacyjnych - programowanie nieliniowe, 

programowanie sieciowe 
Student ma umiejętności z zakresu 

wykonywania procedury iteracyjnej - 
tablica Simplex, planowanie transportu - 

TO, TZ, planowanie optymalnej produkcji, 
wybór procesu technologicznego, 

planowanie diety, planowanie czasu pracy, 

minimalizacji kosztów pracy, sieci, 
programowanie nieliniowe. 

Potrafi interpretować wyniki obliczeń 
Kompetencje - student poznane problemy 

badań operacyjnych może wykorzystać 
przy planowaniu produkcji, przedsięwzięć 

gospodarczych, wyborze asortymentu 
produkcji, minimalizacji kosztów 

transportu, minimalizacji wydatków na 
żywność dla zwierząt w gospodarstwie 

rolnym, planowaniu i organizacji czasu 
pracy pracowników. Zatem w/w miejscach 

może podejmować zatrudnienie i 
kompetentnie przy wykorzystaniu metod 

badań operacyjnych zarządzać. 

Egzamin 

testowy, 
20 

pytań, 
jednokro

tnego 
wyboru 

(60% na 
zaliczeni

e) 
kolokwiu

m – 
zadania 

(40% na 
zaliczeni

e) 

Prognoz
owanie  

6 Do 
wyboru 

Ekonomia i 
finanse 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą 
problematyki prognozowania 

gospodarczego  

Egzamin  



i 

symulac
je 

Zna specyfikę głównych grup metod 

prognozowania gospodarczego. 
Potrafi skonstruować odpowiedni model 

prognostyczny do rozwiązania prostego 
problemu ekonomicznego bazującego na 

informacjach prospektywnych. 
Potrafi przeprowadzić procedurę 

prognozowania z wykorzystaniem 
odpowiednich metod wraz z opisem 

uzyskanych wyników. 
Dostrzega możliwości odpowiedniego 

wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy 
wybranych zagadnień ekonomicznych. 

oraz 

kolokwiu
m 

Grupa 

przedmi
otów 

XXXVIII 

Zarządz

anie 
finansa

mi 
przedsię

biorstwa 

 

5 

 

Obowiązk
owy 

 

Ekonomia i 
finanse, 

Nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 

Ma podstawową wiedzę z zakresu 

zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 
Ma wiedzę na temat analizowania wielu 

zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie, 
a przed wszystkim analizy sytuacji 

finansowej przedsiębiorstwa. 
Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą 

teoretyczną. 
Potrafi interpretować dane i efekty 

obliczeń. 
Rozwiązuje podstawowe problemy z 

zakresu zarządzania finansami 

przedsiębiorstwa. 

Egzamin 

testowy, 
20 

pytań, 
jednokro

tnego 
wyboru 

Kolokwiu
m 

 
 

 

 

Grupa 

przedmi
otów  

XXXIX 
 

Rachune

k 
kosztów 

i 
sprawoz

dawczoś
ć 

5 Obowiązk

owy  

Ekonomia i 

finanse 

Ma podstawową wiedzę z zakresu 

rozróżniania kosztów i kalkulacji kosztów 
oraz szeroko pojętego obszaru kosztów. 

Student potrafi rozróżniać koszty i 
posługiwać się podstawową wiedzą 

teoretyczną z zakresu rachunku kosztów, 
potrafi sporządzać kalkulacje kosztów, 

Jedno 

kolokwiu
m (40% 

na 
zaliczeni

e)+ 
egzamin 

testowy 



finanso

wa 

ustalać wynik finansowy metodą księgową 

porównawczą i kalkulacyjną 
Potrafi interpretować wyniki obliczeń. 

Student jest przygotowywany do pracy w 
księgowości, działach kosztów, może pełnić 

funkcje analityka kosztów oraz prowadzić 
prywatne biuro rachunkowe. 

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do 
analizowania zagadnień z zakresu rachunku 

kosztów. 

jednokro

tnego 
wyboru, 

20 pytań 
(60% na 

zaliczeni
e). 

Grupa 
przedmi

otów  
XL 

Rachunk
owość 

zarządcz
a 

7 Obowiązk
owy  

Ekonomia i 
finanse 

Zna zakres rachunkowości zarządczej. 
Zna rolę rachunkowości zarządczej w 

systemie zarządzania przedsiębiorstwem. 
Znaczenie rachunku kosztów w 

funkcjonowaniu rachunkowości zarządczej. 
Zna układ kosztów w rachunkowości 

zarządczej. 
Zna zasady budżetowania. 

Zna typy budżetów. 
Zna zasady kontroli kosztów w 

przedsiębiorstwie. 
Zna metody oceny opłacalności  inwestycji. 

Zna zasady oceny opłacalności kredytu i 
leasingu w finansowaniu inwestycji. 

Potrafi opracowywać budżety w 

przedsiębiorstwie. 
Potrafi ocenić opłacalność inwestycji 

metodami statycznymi i dynamicznymi. 
Potrafi przeprowadzić analizę opłacalności 

kredytu i leasingu. 
Jest świadomy znaczenia rachunkowości 

zarządczej w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. 

Wykład: 
Egzamin 

ustny. 
Trzy 

pytania 
wybrane 

losowo. 
Ćwiczeni

a: Dwa 
kolokwia 

sprawdza
jące. 



Grupa 

przedmi
otów XLI 

Rynek 

pieniężn
o-

kredyto
wy 

4 Obowiązk

owy  

Ekonomia i 

finanse 

Ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania 

rynku pieniężnego i kredytowego, polityki 
pieniężnej i jej wpływu na rynek, zasad 

funkcjonowania rynku międzybankowego. 
Ma podstawową wiedzę o instrumentach 

rynku pieniężnego i sposobach ich wyceny. 
Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą 

teoretyczną oraz pozyskiwać i przetwarzać 
dane do analizy prostych problemów z 

zakresu polityki pieniężnej i kredytowej. 
Potrafi zinterpretować informacje nt. 

zmiany stóp procentowych i ich wpływ na 
sytuację na rynku, potrafi dokonać wyceny 

instrumentów rynku pieniężnego, 
przygotować plan spłaty kredytu oraz 

porównać różne oferty kredytowe. 

Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy 
z zakresu rynku pieniężno-kredytowego. 

Egzamin 

w formie 
testu 

jednokro
tnego 

wyboru 
plus dwa 

kolokwia 

Grupa 
przedmi

otów 
XLII 

Rachunk
owość 

grupy 
kapitało

wej 

4 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą 
sposobów i motywów tworzenia grup 

kapitałowych 
Zna zasady łączenia spółek metoda nabycia 

i łączenia udziałów 
Zna ogólne zasady konsolidacji sprawozdań 

finansowych 

Potrafi analizować skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe. 

Jest świadomy motywów tworzenia grup 
kapitałowych i wpływu ich funkcjonowania 

na kształt skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. 

Egzamin: 
Test: 15-

20 pytań 
sprawdza

jących 



Grupa 

przedmi
otów 

XLIII 

Podstaw

y 
marketi

ngu 

2 Obowiązk

owy  

Ekonomia i 

finanse 

Ma podstawową wiedzę na temat 

stosowania technik marketingowych w 
różnych instytucjach ze szczególnym 

uwzględnieniem instytucji finansowych 
Zna zasady, sposoby i techniki 

marketingowe, strategie oraz różne metody 
badań marketingowych stosowane w 

instytucjach finansowych 
Potrafi zastosować pojęcia marketingowe,  

rozpoznać stosowane techniki 
marketingowe oraz przeprowadzić proste 

badania i dokonać ich analizy 
Umie kreatywnie myśleć o nabywcach i 

przewidywać ich potrzeby i zachowania. 
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny 

i przedsiębiorczy, rozwiązując podstawowe 

problemy. 

Zaliczeni

e z 
oceną  w 

formie 
testu 

jednokro
tnego 

wyboru. 

Grupa 

przedmi
otów 

XLIV 

System 

bankow
y  

2 Obowiązk

owy  

Ekonomia i 

finanse 

Ma podstawową wiedzę na temat zasad 

funkcjonowania systemu bankowego. 
Ma podstawową wiedzę na temat oceny 

ryzyka, gospodarki finansowej banku oraz 
produktów i usług oferowanych przez banki 

różnym klientom. 
Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą 

teoretyczną i pozyskiwać  dane  do analizy 

w celu rozwiązywania prostych problemów 
z zakresu bankowości. 

Potrafi zinterpretować informacje dotyczące 
stóp procentowych, dokonać oceny ryzyka 

w obszarze bankowości. 
Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy 

z zakresu bankowości. 

Zaliczeni

e z 
oceną  w 

formie 
testu 

jednokro
tnego 

wyboru. 



Grupa 

przedmi
otów 

XLV 

System 

podatko
wy 

2 Obowiązk

owy  

Ekonomia i 

finanse 

Wie jak dobierać dane dla celów 

podatkowych i interpretować. 
Umie opisać rolę podatków w 

podejmowaniu decyzji. 
Ma podstawową wiedzę o podatkach, 

ustawach podatkowych, umie szukać 
niezbędnych informacji. 

Posługuje się podstawową wiedzą 
teoretyczną. 

Umie łączyć dane do prognozowania 
podatku. 

Potrafi zinterpretować informacje dotyczące 
podatków. 

Rozumie potrzebę współpracy z działem 
księgowym. 

Ma świadomość rangi doradztwa 

podatkowego. 
Ma zorientowanie na korzystne 

wykorzystywanie przepisów. 

Zaliczeni

e 
testowe, 

20 
pytań, 

jednokro
tnego 

wyboru. 

Praktyki zawodowe 

Grupa 
przedmi

otów 

XLVI 

Praktyka 
zawodo

wa  

24 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Zna zasady funkcjonowania struktur 
przedsiębiorstw, banków, instytucji rynków 

finansowych w otoczeniu lokalnym i 

regionalnym. Ma wiedzę dotyczącą 
obowiązujących procedur, organizacji 

pracy, trybów przepływu informacji i 
dokumentów a także wymagań 

dotyczących stanowiska pracy. Zna 
podstawowe zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Potrafi zastosować 
podstawowe informacje teoretyczne z 

dziedziny nauk ekonomicznych i 
matematycznych oraz pozyskiwać dane 

Arkusz 
oceny 

praktyki 



celem realizacji określonych zadań w 

danym podmiocie. Wykorzystuje 
nowoczesne zagadnienia finansowe, 

statystyczne i matematyczne do 
rozstrzygania dylematów pojawiających się 

w trakcie praktyki. Planuje swoją ścieżkę 
zawodową oraz organizuje pracę 

indywidualną, a także zespołową. Ma 
świadomość własnej wiedzy i potrzeby 

dalszego doskonalenia i rozwoju. Rozumie i 
docenia znaczenie uczciwości intelektualnej 

w działaniach własnych i innych osób; 
postępuje etycznie. Doskonali zdolności 

interpersonalne w komunikowaniu się z 
otoczeniem wewnątrz i na zewnątrz 

jednostki. 

 
  



 
 

SZCZEGÓŁOWE WSKAŹNIKI PUNKTACJI ECTS 

Grupy 

przedmiotów  

Przedmioty LICZBA 

PUNKTÓW 
ECTS, którą 

student 
uzyskuje na 

zajęciach 
wymagających 

bezpośredniego 

udziału 
nauczycieli 

akademickich 

Liczba punktów 

ECTS, którą 
student 

uzyskuje w 
ramach zajęć o 

charakterze 
praktycznym, 

w tym zajęć 

laboratoryjnych 
i projektowych 

Liczba 

punktów ECTS, 
którą student 

musi uzyskać 
w ramach 

zajęć z zakresu 
nauk 

podstawowych, 

do których 
odnoszą się 

efekty uczenia 
się dla 

określonego 
kierunku, 

poziomu i 
profilu uczeni 

się  

Grupa przedmiotów podstawowych 

Grupa  
przedmiotów I 

Mikroekonomia I 3,6 3,6 7 

Grupa  
przedmiotów II 

Makroekonomia I 3,6 3,6 7 

Grupa  

przedmiotów III 

Matematyka 3,8 3,4 7 

Grupa  

przedmiotów IV 

Statystyka opisowa 2,6 2,8 5 

Grupa  
przedmiotów V 

Ekonometria  2,2 2,2 4 

Grupa  
przedmiotów VI 

Wstęp do rachunkowości 
budżetowej 

0,6 0 1 



Grupa  

przedmiotów VII 

Rachunkowość budżetowa  1,2 0 2 

Grupa  

przedmiotów VIII 

Rachunkowość 4 3 7 

Grupa  
przedmiotów IX 

Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 

1,4 0 2 

Grupa  
przedmiotów X 

Prawo 1,4 0 2 

Grupa  
przedmiotów XI 

Analiza ekonomiczna 2,2 2,2 4 

Grupa  

przedmiotów XII 

Finanse publiczne i rynki 

finansowe 

2,8 3,2 5 

Grupa  

przedmiotów XIII 

Ekonomia społeczna I 1,6 0 2 

Grupa  
przedmiotów XIV 

Prawo cywilne 1,4 0 2 

Grupa  
przedmiotów XV 

Prawo administracyjne 1,2 0 2 

Grupa  

przedmiotów XVI 

Prawo gospodarcze 1,2 0 2 

Grupa  

przedmiotów XVII 

Organizacja pracy biurowej 0,7 1 1 

Grupa  
przedmiotów XVIII 

Proseminarium 2 4 4 

Grupa  
przedmiotów XIX 

Teoria gier i decyzji 0,72 1 1 

Grupa  

przedmiotów XX 

Metody wyceny projektów 

gospodarczych 

0,8 1 1 

Grupa  

przedmiotów XXI 

Aktywizacja zawodowa 1,7 3 3 

 

Grupa przedmiotów uczenia się ogólnego 



Grupa  

przedmiotów XXII 

Technologie informacyjne 1,6 2 2 

Grupa  

przedmiotów XXIII 

Wychowanie fizyczne 0 0 0 

Grupa  
przedmiotów XXIV 

Przedsiębiorczość i kultura 
pracy 

1,2 1,2 2 

Grupa  
przedmiotów XXV 

Ochrona własności 
intelektualnej 

0,8 0 1 

Grupa przedmiotów ogólnych do wyboru 

Grupa  

przedmiotów XXVI 

Socjologia 1,4 0 2 

Logika 

Grupa  
przedmiotów 

XXVII 

Historia myśli ekonomicznej 1,2 0 2 

Geografia ekonomiczna 

Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych do wyboru 

Grupa  

przedmiotów 

XXVIII 

Polityka gospodarcza 1,4 0 2 

Grupa  

przedmiotów XXIX 

Język obcy 6,2 8 8 

Grupa przedmiotów humanistycznych i społecznych 

Grupa  
przedmiotów XXX 

Etyka w biznesie 1,7 1,3 3 

Komunikowanie społeczne 

Grupa  

przedmiotów XXXI 

Polityka społeczna 1,4 0 2 

Grupa przedmiotów seminaryjnych 

Grupa  
przedmiotów 

XXXII 

Seminarium dyplomowe 3,6 6 6 

Praca dyplomowa   4 

   

Grupa przedmiotów wraz z zakładanymi efektami uczenia się specjalności Finanse i 

rachunkowość przedsiębiorstw 



Grupa  

przedmiotów 
XXXIII 

Zastosowanie informatyki w 

finansach i rachunkowości 

2,8 5 5 

Grupa  
przedmiotów 

XXXIV 

Zarządzanie strategiczne w 
firmie 

2,5 3 5 

Grupa  
przedmiotów 

XXXV 

Prawo finansowe i bankowe 1,4 0 2 

Grupa  

przedmiotów 
XXXVI 

Prawo skarbowe 1,2 0 2 

 

Grupa  
przedmiotów 

XXXVII 

Badania operacyjne 3,2 3,0 6 

Prognozowanie i symulacje 

Grupa  

przedmiotów 
XXXVIII 

Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa 

3,6 2,4 5 

Grupa  

przedmiotów XXIX 

Rachunek kosztów i 

sprawozdawczość finansowa 

3,2 2,8 5 

Grupa  

przedmiotów XL 

Rachunkowość zarządcza 4 3,6 7 

Grupa  
przedmiotów XLI 

Rynek pieniężno-kredytowy 2,4 2,4 4 

Grupa  
przedmiotów XLII 

Rachunkowość grupy 
kapitałowej 

2 4 4 

Grupa  

przedmiotów XLIII 
 

Podstawy marketingu 1,4 0 2 

Grupa  
przedmiotów XLIV 

 

System bankowy 1,4 0 2 



Grupa  

przedmiotów XLV 
 

System podatkowy 1,28 0 2 

Praktyki zawodowe 

Grupa  
przedmiotów XLVI 

Praktyka zawodowa 0 24 24 

RAZEM 91,6 103,5 180 

  



 

 

Program studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych  i Informatyki w dniu 

11.06.2019r., uchwała nr 25/2019 

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki 

                                                                                                                                                    Dr Mariola 
Szewczyk-Jarocka 

 

(Podpis Dziekana) 

 

* Liczba punktów ECTS uzyskiwanych – zgodnie z programem studiów - przez studenta za zaliczenie przedmiotu nie 
jest sumą kolumn: „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich”, „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, 
w tym zajęć laboratoryjnych warsztatowych i projektowych”, „Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w 

ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty 
uczenia się dla określonego kierunku, poziomu i profilu uczenia się”. np. przedmiot „X” - przewidziany w programie 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach z 

dziedziny nauk humanistycznych i społecznych: 

2,78% 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek 

wyboru grupy przedmiotów: 

31,67% 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej dziedziny (w 
przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dziedziny): 

Dziedzina nauki, nauki społeczne:  
- Ekonomia i finanse – wiodąca  

(97,3%)  
dyscyplina naukowa: Nauki o 

zarządzaniu i jakości (2,7%) 

Procentowy udział liczby punktów ECTS, które student uzyskuje 
realizując grupy zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym służące zdobywaniu przez studenta umiejętności 
praktycznych i kompetencji społecznych (dotyczy profilu praktycznego) 

57,5% 



studiów jako laboratorium w wymiarze 30 godzin, za zaliczenie którego student uzyskuje 2 pkt ECTS powinien zostać 
rozpisany : 

- w kolumnie „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich” – 1 ECTS; 

- w kolumnie „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć 

laboratoryjnych warsztatowych i projektowych” - 2 ECTS; 
- w kolumnie „Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych 

właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla określonego kierunku, poziomu i 
profilu uczenia się” – 2 ECTS. 

 
 

Plan studiów 
 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział  Nauk Ekonomicznych i Informatyki 

Kierunek studiów: 
(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości 

programu studiów a zwłaszcza do zakładanych efektów 
uczenia się) 

Ekonomia 

Poziom uczenia się:(studia pierwszego stopnia, 
studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

 

Studia pierwszego stopnia 

Profil uczenia się: 
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Praktyczny 

Formy studiów: 
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Studia stacjonarne 

Specjalność:  

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Liczba semestrów: 

 

6 

Liczba punktów ECTS: 
 

180 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 2565 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I semestr 

 

Kod 

przedmiotu 
W systemie 

USOS 

Nazwa 

modułu/przedmiotu 

Forma zajęć Liczba godzin Liczba 

punktów 
ECTS 

Forma 

zaliczenia 

E/P/PKP Przedsiębiorczość i 
kultura pracy 

Wykład, 
ćwiczenia 

15 + 15 = 30 2 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/WFZ Wychowanie 
fizyczne 

Ćwiczenia 30 0 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/MIK Mikroekonomia I Wykład, 

ćwiczenia 

30 + 30 = 60 7 egzamin 

E/P/MAT Matematyka Wykład, 

ćwiczenia 

30 + 30 = 60 7 egzamin 

E/P/RAC Rachunkowość Wykład, 30 + 30 = 60 7 egzamin 



laboratorium 

E/P/LOG / 
E/P/SOC 

Logika/ 
Socjologia 

Wykład 30 2 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/PRW Prawo Wykład 30 2 egzamin 

E/P/WRB Wstęp do 
rachunkowości 

budżetowej 

Wykład 15 1 egzamin 

E/P/PRC Prawo cywilne Wykład 30 2 zaliczenie na 

ocenę 

Razem  345 30  

 

* E/P/SZB, Szkolenie biblioteczne, Wykład, liczba godzin: 1, zaliczenie na ocenę. 
* E/P/BHP, Szkolenie BHP, Wykład, liczba godzin: 4, zaliczenie na ocenę. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



II semestr 
 

Kod 

przedmiotu 
W systemie 

USOS 

Nazwa 

modułu/przedmiotu 

Forma zajęć Liczba godzin Liczba 

punktów 
ECTS 

Forma 

zaliczenia 

E/P/JZO Język obcy Ćwiczenia 60 3 zaliczenie na 

ocenę 

E/P/TIN Technologie 
informacyjne 

Laboratorium 30 2 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/WFZ Wychowanie 
fizyczne 

Ćwiczenia 30  0 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/MAK Makroekonomia I Wykład, 

ćwiczenia 

30 + 30 = 60 7 egzamin 

E/P/SOP Statystyka opisowa Wykład, 

ćwiczenia 

15 + 30 = 45 5 egzamin 

E/P/OWI Ochrona własności 
intelektualnej 

Wykład 15 1 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/PRG Prawo gospodarcze Wykład 30 2 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/FPR Finanse publiczne i 

rynki finansowe 

Wykład, 

ćwiczenia 

15 + 30 = 45 5 egzamin 

E/P/TGD Teoria gier i decyzji Konwersatorium 15 1 Zaliczenie na 

ocenę 

E/P/MSG Międzynarodowe 

stosunki 

gospodarcze 

Wykład 30 2 zaliczenie na 

ocenę 

E/P/PSO Polityka społeczna Wykład 30 2 zaliczenie na 

ocenę 

Razem  390 30  

 

 
 

 



 
 

 
III semestr 

 

Kod 
przedmiotu 

W systemie 
USOS 

Nazwa 
modułu/przedmiotu 

Forma zajęć Liczba godzin Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

E/P/JZO Język obcy Ćwiczenia 30 1 zaliczenie na 

ocenę 

E/P/FIRP/ZIW Zastosowanie 

informatyki w 
finansach i 

rachunkowości 

Laboratorium 30 2 zaliczenie na 

ocenę 

E/P/HME / 
E/P/GEM 

Historia myśli 
ekonomicznej/ 

Geografia 
ekonomiczna 

Wykład 30  2 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/EKN Ekonometria Wykład, 
laboratorium 

15 + 30 = 45 4 egzamin 

E/P/AEK Analiza 

ekonomiczna 

Wykład, 

ćwiczenia 

15 + 30 = 45 4 egzamin 

E/P/RB Rachunkowość 

budżetowa 

Wykład 30 2 egzamin 

E/P/ES Ekonomia 
społeczna I 

Wykład 30 2 egzamin 

E/P/PRA Prawo 
administracyjne 

Wykład 30  2 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/KSP / 

E/P/EWB 

Komunikowanie 

społeczne/Etyka w 
biznesie 

Konwersatorium 30 3 zaliczenie na 

ocenę 

E/P/AZAW Aktywizacja 
zawodowa 

Laboratorium 30 3 zaliczenie na 
ocenę 



E/P/FiRP/ZFP Zarządzanie 

finansami 
przedsiębiorstwa 

Wykład, 

ćwiczenia 

30 + 30 = 60 5 egzamin 

Razem  390 30  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
IV semestr 

 

Kod 
przedmiotu 

W systemie 
USOS 

Nazwa 
modułu/przedmiotu 

Forma zajęć Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

E/P/JZO Język obcy Ćwiczenia 30 1 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/OPB Organizacja pracy 

biurowej 

Laboratorium 15 1 zaliczenie na 

ocenę 

E/P/FIRP/ZIW Zastosowanie 

informatyki w 
finansach i 

rachunkowości 

Laboratorium 30  3 zaliczenie na 

ocenę 

E/P/FIRP/PRS Prawo skarbowe Wykład 30  2 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/FIRP/RPK Rynek pieniężno - 
kredytowy 

Wykład, 
ćwiczenia 

15 + 30 = 45 4 egzamin 

E/P/FIRP/RKS Rachunek kosztów i 

sprawozdawczość 
finansowa 

Wykład, 

ćwiczenia 

30 + 30 = 60 5 egzamin 



E/P/FIRP/POM Podstawy 

marketingu 

Wykład 30 2 zaliczenie na 

ocenę 

E/P/FIRP/SPP System podatkowy Wykład 30  2 zaliczenie na 

ocenę 

E/P/FIRP/SYB System bankowy Wykład 30 2 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/PRS Proseminarium Konwersatorium 30 4 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/ 
FIRP/RGK 

Rachunkowość 
grupy kapitałowej 

Konwersatorium 30  4 egzamin 

Razem  360 30  

 
 

 
 

 

 
 

V semestr 
 

Kod 
przedmiotu 

W systemie 
USOS 

Nazwa 
modułu/przedmiotu 

Forma zajęć Liczba godzin Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

E/P/JZO Język obcy Ćwiczenia 60 3 egzamin 

E/P/PRT Praktyka zawodowa  Ćwiczenia 720 24 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/PGS Polityka 

gospodarcza -
przedmioty 

ogólnouczelniane 
(1) 

Wykład 30  2 zaliczenie na 

ocenę 

E/P/SED Seminarium 
dyplomowe  

Ćwiczenia 30 1 zaliczenie na 
ocenę 



Razem  840 30  

 
 

VI semestr 
 

Kod 

przedmiotu 
W systemie 

USOS 

Nazwa 

modułu/przedmiotu 

Forma zajęć Liczba godzin Liczba 

punktów 
ECTS 

Forma 

zaliczenia 

E/P/FIRP/ZSF Zarządzanie 

strategiczne w 
firmie 

Wykład, 

ćwiczenia 

15 + 30 = 45 5 egzamin 

E/P/ 

FIRP/RZA 

Rachunkowość 

zarządcza 

Wykład, 

ćwiczenia 

30 + 30 = 60 7 egzamin 

E/P/ 

FIRP/BOP / 
E/P/ 

FIRP/PSY 

Badania 

operacyjne/ 
Prognozowanie i 

symulacje 

Wykład, 

ćwiczenia 

30 + 30 = 60 6 zaliczenie na 

ocenę 

E/P/MWPG Metody wyceny 
projektów 

gospodarczych 

Konwersatorium 15 1 zaliczenie na 
ocenę 

E/P/SED Seminarium 

dyplomowe  

Ćwiczenia 30 5 zaliczenie na 

ocenę 

 Praca dyplomowa   4  

E/P/FIRP/PFB Prawo finansowe i 

bankowe 

Wykład 30  2 zaliczenie na 

ocenę 

Razem  240 30  

 

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki w 

dniu.11.06.2019 r., uchwała nr 25/2019 r.  

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki 



Dr Mariola Szewczyk-Jarocka 

 

(Podpis Dziekana) 

 
 


