
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studiując finanse w na-
szej Uczelni, nie stracisz 
czasu ani pieniędzy.  
Zdobyta wiedza i do-
świadczenie dadzą Ci do-
bre podstawy do interesu-
jącej pracy, zrozumienia 
wielu aspektów życia 
gospodarczego, a także 
dalszego rozwijania się.

prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak
Dyrektor Instytutu Finansów

SPECJALNOŚCI:
•	rachunkowość	i	kontrola	finansowa
•	finanse	przedsiębiorstw

FORMA STUDIÓW:
•	stacjonarne	(dzienne)
•	niestacjonarne	(zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY: 
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
6	semestrów	(3	lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
•	analiza	finansowa
•	zarządzanie	finansami	przedsiębiorstw
•	rachunkowość

przedmioty	na	specjalności	finanse		
przedsiębiorstw:
•	rynek	kapitałowy
•	zarządzanie	wartością		
przedsiębiorstwa

przedmioty	na	specjalności	
rachunkowość	i	kontrola	finansowa:
•	rachunkowość	podatkowa	
•	kontrola	finansowa

PRAKTYKI: 
łącznie	13	tygodni	praktyk	
(8	tygodni	praktyki	w	trakcie	semestru,	5	tygodni	
praktyki	wakacyjnej)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
•	University	of	Econimics	in	Varna,	Bułgaria
•	Josip	Juraj	Strossmayer	University	of	Osijek,	
Chorwacja

•	University	of	Zadar,	Chorwacja
•	University	of	West	Bohemia,	Czechy
•	Saimaa	University	of	Applied	Sciences,	Finlandia
•	Athens	University	of	Economics	and	Business,	
Grecja

•	Universidad	Miguel	Hernandez	de	Elche,	Hiszpania
•	Universidad	a	Distancia	de	Madrid	(UDIMA),	
Hiszpania

•	Athlone	Institute	of	Technology,	Irlandia
•	University	of	Prishtina,	Kosowo
•	Klaipeda	State	College,	Litwa
•	Fachhochschule	Bingen,	Niemcy
•	Hochschule	Mittweida,	Niemcy
•	Instituto	Politécnico	do	Cávado	e	do	Ave,	
Portugalia

•	University	“Dunarea	de	Jos”	of	Galati,	Rumunia
•	University	of	Alba,	Rumunia	
•	Cumhuriyet	University,	Turcja
•	Firat	University,	Turcja
•	Mehmet	Akif	Ersoy	University,	Turcja
•	Dumlupinar	University,	Turcja
•	Istanbul	Commerce	University,	Turcja
•	Istanbul	Kultur	University,	Turcja

PO STUDIACH:
•	praca	w	zawodzie:	asystenta	księgowego,	
pracownika	działu	analiz	ekonomicznych		
i	managera	finansowego	niższego	stopnia,		
a	także	działalność	na	własny	rachunek

•	po	dokształceniu	na	studiach	II	stopnia	także	
głównego	księgowego	lub	managera,		
szczególnie	finansowego

•	kontynuacja	studiów	na	poziomie	magister-
skim	w	kraju	lub	za	granicą	w	zakresie	nauk	
społecznych	ze	wskazaniem	na	ekonomiczne

JAK UCZYMY?
Zatrudniamy	wybitnych	nauczycieli	akademickich	z	wie-
loletnią	 praktyką	 dydaktyczną	 zdobytą	 na	 najlepszych	
polskich	uczelniach.	Są	to	specjaliści,	których	prace	są	pu-
blikowane	nie	tylko	w	Polsce,	ale	także	na	całym	świecie.

CZEgO UCZYMY?
Program	 studiów	umożliwia	 studentowi	wybór	modu-
łów	kształcenia,	a	uzyskiwane	przez	studentów	w	trak-
cie	 studiów,	poza	ocenami,	punkty	ECTS	pozwalają	na	
bezpłatną	wymianę	międzynarodową	studentów	PWSZ	
w	 Nysie	 ze	 wszystkimi	 krajami	 europejskimi.	 W	 trak-
cie	 studiów	studenci	 kierunku	finanse	 i	 rachunkowość	
mają	zapewniony	wysoki	standard	kształcenia	w	zakre-
sie	różnych	technik	 informatycznych,	który	zapewniają	
nowocześnie	wyposażone	laboratoria	i	duża	liczba	zajęć	
praktycznych.	Dodatkowym	atutem	 jest	 dostosowanie	
programu	nauczania	do	wymagań	rynku.	
Ogólnym	 celem	 kierunku	 finanse	 i	 rachunkowość	 jest	
wykształcenie	absolwenta,	zdolnego	podjąć	pracę	w	za-
wodzie	asystenta	księgowego,	pracownika	działu	analiz	
ekonomicznych	i	managera	finansowego	niższego	stop-
nia,	a	także	podjąć	działalność	na	własny	rachunek	lub	
z	powodzeniem	podjąć	dalszą	naukę	w	Polsce	albo	 za	
granicą	w	zakresie	nauk	społecznych	ze	wskazaniem	na	
ekonomiczne,	 a	 po	 okresie	 dokształcania	 na	 studiach	
II	 stopnia	 także	 głównego	 księgowego	 lub	 managera,	
szczególnie	finansowego.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Absolwenci	 tego	 kierunku	pracują	 nie	 tylko	w	nyskich	
zakładach	 pracy,	 ale	 w	 całym	 regionie	 i	 daleko	 poza	
jego	 granicami,	 jak	 również	 za	 granicą.	 Nasi	 studen-
ci	 mają	 możliwość	 korzystania	 z	 sal	 wyposażonych		
w	nowoczesny	sprzęt	komputerowy	i	z	szeregu	progra-
mów	wspomagających	zarządzanie	finansami	przedsię-
biorstw	(Excel,	Insert	GT,	Symfonia	Premium,	CDN	Opti-
ma),	co	gwarantuje,	iż	studia	na	tym	kierunku	spełniają	
standardy	europejskie.

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
Studenckie Koło Naukowe BONUS	 jest	 organizacją	
studencką,	 tworzoną	 przez	 studentów	 dla	 studentów:	
„Jesteśmy	 studentami	 PWSZ	 w	 Nysie,	 różnimy	 się	 wie-
kiem	 i	 upodobaniami,	 ale	 łączy	 nas	 jedno	 -	 chcemy		
inwestować	 swoje	 pieniądze	 z	 głową,	 tak	 by	 przynosiły	
nam	 jedynie	 zyski”.	 Studenckie Koło Naukowe Rachun-
kowości SYMFONIA	zrzesza	studentów,	których	celem	jest	
pogłębianie	wiedzy	i	umiejętności	praktycznych	z	zakresu	
rachunkowości.	Jest	to	możliwe	dzięki	wykładom,	case	stu-
dy	oraz	 analizie	dokumentów	księgowych,	 a	 także	nauce	
języka	angielskiego	w	zakresie	rachunkowości.
Studenci	biorą	udział	w	konkursie	BANRISK	–	Liga	Akade-
micka.	 Jest	 to	 szkolenie	 o	 charakterze	 zawodowym	 dla	
studentów	 kierunków	 ekonomicznych,	 w	 warunkach	 ry-
walizacji	konkursowej,	z	wykorzystaniem	gry	symulacyjnej		
z	zakresu	zarządzania	finansowego	bankiem	Banrisk	–	The	
Stanford	Game.

Kierunek finanse i rachunkowość kształci w zawodach, w których specjaliści są najbardziej poszukiwani 
na rynku pracy. Misją kierunku jest kształcenie i rozwijanie umiejętności, pozwalających zarówno na 
dalszą naukę w Polsce lub na świecie, jak i rozpoczęcie po studiach pracy. 
Proces kształcenia jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy (wg danych z analiz 
marketingowych rynku pracy) – umiejętność samodzielnej pracy i analityczne podejście do zadań sta-
wianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej. Osiągnięciu tych kwalifikacji sprzyjają 
również nowoczesne laboratoria Instytutu Finansów, duża liczba zajęć projektowych i wysoki poziom 
nowoczesnego kształcenia informatycznego studentów. 
Cechą, która w sposób jednoznaczny wyróżnia kierunek finanse i rachunkowość spośród innych kierun-
ków ekonomicznych, jest położenie w trakcie procesu dydaktycznego szczególnego nacisku na finanso-
wy wymiar funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynków i gospodarek. 
Dodatkowym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki, które odbywają się m.in. w bankach, biu-
rach rachunkowych, wiodących zakładach produkcyjnych lub usługowych. Wielu z naszych absolwen-
tów kontynuuje studia na renomowanych uczelniach Polski, gdzie wykształcenie uzyskane w naszej 
Uczelni jest wysoko oceniane.
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