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Ekonomia
Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
Finanse przedsiębiorstw
Specjalność „Finanse przedsiębiorstw”, oferowana na drugim stopniu studiów
stacjonarnych na kierunku „Ekonomia”, umożliwia studentom zdobycie zaawansowanej
wiedzy, umiejętności i kompetencji, niezbędnych do stosowania współczesnych metod
i technik zarządzania finansami w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.
W ramach specjalności występują następujące przedmioty specjalnościowe:
 Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
 Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych
 Gry decyzyjne w przedsiębiorstwie
 Finansowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw
 Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej
 Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe
 Zabezpieczenie wierzytelności
Absolwenci uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:
 pomiaru i diagnozy poziomu oraz zmian płynności finansowej, skutków tych zmian
dla bieżącej i długoterminowej działalności przedsiębiorstwa, planowania
i podejmowania racjonalnych decyzji w odniesieniu do płynności finansowej
w powiązaniu z celami rozwojowymi przedsiębiorstwa oraz strukturą aktywów,
 treści i znaczenia przepisów prawa podatkowego, dotyczących opodatkowania
działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze, optymalizacji rozwiązań
w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w różnych
formach organizacyjno-prawnych,
 rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z zakresu finansów,
marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem z zastosowaniem gier
symulacyjnych,
 planowania potrzeb finansowych przedsiębiorstw, źródeł finansowania i rozwoju
przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, sposobów pozyskania kapitałów
wewnętrznych i zewnętrznych, własnych i obcych, podejmowania decyzji
o wyborze źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa,
 zasad prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, struktury i reguł
funkcjonowania rynku ubezpieczeń, jego instytucji i wzajemnych relacji między
nimi, zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej z zastosowaniem
ochrony ubezpieczeniowej, funkcji i zasad ochrony ubezpieczeniowej, zasad
zawierania umów ubezpieczenia oraz relacji między stronami oraz podmiotami
umowy ubezpieczenia,
 krajowych i zagranicznych operacji bankowych oraz systemów płatniczych i ich
znaczenia dla sprawności i efektywności obrotu pieniężnego, sposobów i metod
analizy złożonych zjawisk zachodzących w systemie bankowym ze szczególnym
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uwzględnieniem dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego wpływającego na
efektywność prowadzonych przez banki operacji,
prawnych zabezpieczeń wierzytelności i ich funkcji, w tym: zabezpieczenia
osobiste i zabezpieczenia rzeczowe, sposobów zabezpieczania wierzytelności
poprzez zastosowanie właściwych postanowień umownych, sporządzania weksla,
umowy zastawu.

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

Studia drugiego stopnia na specjalności „Finanse przedsiębiorstw” obejmują poszerzenie
i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych na studiach
pierwszego stopnia, w sposób umożliwiający wykazanie się oryginalnością przy
opracowywaniu i/lub stosowaniu koncepcji w zakresie finansów; rozwiązywanie problemów
w nowych (lub w nieznanych) środowiskach w ramach wielodyscyplinarnych kontekstów
zarządzania; radzenie sobie ze złożonością problemów pojawiających się w procesie
zarządzania finansami.
Absolwent dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które
predestynują go do zajmowania samodzielnych stanowisk we współczesnych
przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych; w roli zarówno specjalisty w zakresie
finansów, jak i menadżera. Cechuje go zdolność do interdyscyplinarnego i innowacyjnego
podejścia do rozwiązywania problemów, z szerokim zastosowaniem technik
komputerowego wspomagania projektowania inżynierskiego i komputerowego sterowania
produkcją.
Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia ustawicznego w celu zachowania
w przyszłości zdolności do produktywnego stosowania i rozwijania swoich profesjonalnych
umiejętności oraz ewentualnego kontynuowania studiów na poziomie studiów trzeciego
stopnia.
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