SENAT

UCHWAŁA NR R.0000.137.2020
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie

ustalenia programu studiów podyplomowych Accounting and Financial Management
Działając na podstawie § 30 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat
ustala:
§1
Program studiów podyplomowych Accounting and Financial Management.
§2
Program studiów podyplomowych Accounting and Financial Management, stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 71 368 01 41 • fax 71 3680770
e-mail:rektor@ue.wroc.pl
www.ue.wroc.pl

SENAT
Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.137.2020 z 24 września 2020 r.

Nazwa studiów podyplomowych (kierunku):
Accounting and Financial Management

Liczba godzin 160

Liczba punktów ECTS

(min. 140)

(min. 30)

60

Imię i nazwisko kierownika studiów:
Bartłomiej Nita

e-mail:

Telefon:
(71) 3680422

bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Pok./bud.
519 Z

1. Sylwetka absolwenta i cele studiów
The aim of the postgraduate studies is to provide knowledge and skills in accounting and corporate financial management in an
international business environment. Students will receive modern knowledge that will be useful to understand financial processes
taking place in global organizations as well as skills and competences aimed at conducting various analyses, interpreting financial
and accounting data and making decisions. The students will acquire skills in the field of financial and management accounting and
analysis of financial statements as well as the application of financial management methods based on information from the
accounting system. The students will also acquire knowledge of basic issues concerning international aspects of accounting and
finance.
The studies are addressed to:
 specialists working in accounting positions and employees involved in financial and accounting departments in various
companies
 specialists working in financial centers (SSC, BPO etc.)
 financial analysts
 people working in planning and analysis departments
 consultants, experts and business advisors
 managers responsible for various areas (not necessarily financial fucntions)
 entrepreneurs and company shareholders
 employees working in accounting offices

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
1.
2.
3.

The ability to think analytically
Awareness of the need for continuous improvement
English level – at least B1

3. Efekty uczenia się na poziomie całego programu

Symbol

AAFM_W1
AAFM_W2
AAFM_W3

Opis efektów uczenia się

WIEDZA
knows and understands the economic, accounting, financial and legal terms
knows and understands the principles and methods of financial and
managerial accounting
knows and understands the analytical tools used in finance and accounting
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Odniesienie do charakterystyk
poziomów 6-8 drugiego
stopnia typowych dla
kwalifikacji uzyskiwanych w
ramach systemu szkolnictwa
wyższego / charakterystyk
poziomów drugiego stopnia
typowych dla kwalifikacjo o
charakterze zawodowym
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG

SENAT
AAFM_W4
AAFM_W5

knows and understands economic, legal and ethical problems of business
entities' functioning
knows and understands the principles and methods of financial management

AAFM_U2
AAFM_U3
AAFM_U4
AAFM_U5

UMIEJĘTNOŚCI
is able to obtain and use information on accounting and finance from
literature, databases, legal regulations
is able to use knowledge from accounting and finance to solve problems
is able to communicate in a diverse range of audiences
can cooperate in interdisciplinary and internaitonal teams
is able to realize its own learning in the course of continuing education

AAFM_K1
AAFM_K2
AAFM_K3
AAFM_K4
AAFM_K5

KOMPETENCJE SPOŁECZE
is ready to critically assess his or her knowledge
is ready to recognise the importance of knowledge in problem solving
is ready to initiate actions in the public interest
is ready to fulfil social obligations
is ready to act responsibly and ethically

AAFM_U1

P7S_WK
P7S_WG

P7S_UW
P7S_UW
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UU
P7S_KK
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KO
P7S_KR

4. Program studiów
Lp.

Przedmiot / moduł

P1-

Podstawy rachunkowości
Rachunkowość i
sprawozdawczość finansowa
Analiza instrumentów
finansowych
Analiza sprawozdań
finansowych
Rachunek kosztów
Ocena inwestycji i
budżetowanie kapitałów
Wycena przedsiębiorstw i
zarządzanie wartością
Rynek finansowy
Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej
Krótkoterminowe zarządzanie
finansami i zarządzanie
kapitałem obrotowym
Rachunkowość zarządcza
Controlling
Budżetowanie operacyjne i
planowanie finansowe

P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P16-

Strategiczne decyzje finansowe
Instytucje finansowe
Rachunkowość funduszy
Suma:

Przedmiot/moduł w języku
angielskim
Basics of Accounting
Financial Accounting and
Reporting
Analysis of Financial
Instruments
Analysis of Financial
Statements
Cost Accounting
Investment Appraisal and
Capital Budgeting
Corporate Valuation and
Value-Based Management
Financial Market
International Financial
Reporting Standards
Short-Term Financial
Management and Working
Capital Management
Managerial Accounting
Controlling
Operating Budgeting and
Financial Planning
Strategic Financial
Decisions
Financial Institutions
Fund Accounting

Liczba
godzin
łącznie
4

Liczba
godzin
teoretycznych
2

Liczba godzin
praktycznych
2

3

24

2

22

6

8

2

6

3

8

2

6

3

12

2

10

5

8

2

6

3

8

2

6

3

8

2

6

3

16

2

14

6

8

2

6

3

12
8

2
2

10
6

5
3

8

2

6

3

8

2

6

3

8
12
160

2
2
32

6
10
128

3
5
60

Punkty
ECTS

W programie studiów dokonano zmian w zakresie powyżej 30% ogólnej liczby efektów uczenia się: TAK/NIE
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5. Metody i narzędzia dydaktyczne
M1 – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
M2 – analiza przypadków
M3 – ćwiczenia warsztatowe
M4 – symulacje decyzyjne
6. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
a) na poziomie poszczególnych przedmiotów (ocena formująca i podsumowująca)
O1 – ćwiczenia w grupach
O2 – analizy przypadków i rozwiązywanie problemów
O3 – zadania i ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez słuchaczy
O4 – egzamin końcowy
7. Kwalifikacja cząstkowa PRK
Poziom 7
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