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Profil Absolwenta 

Studenci są przygotowywani do pracy w: 

• urzędach skarbowych, izbach skarbowych, urzędach jednostek 
samorządu terytorialnego i administracji rządowej 

• przedsiębiorstwach w działach rozliczających się ze zobowiązań 
publicznych 

• instytucjach finansowych obsługujących sektor publiczny 

• instytucjach realizujących partnerstwo publiczno-prywatne, w tym 
współfinansowane ze środków pomocowych państwa lub europejskich 

• instytucjach zajmujących się absorpcją i rozliczaniem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
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Najważniejsze efekty kształcenia 

WIEDZA 

• Absolwent posiada wiedzę z zakresu zasad, procedur, form rozliczania 

się podatników z administracją skarbową 

• Absolwent posiada wiedzę z zakresu zasad i procedur pozyskiwania 

środków z budżetu Unii Europejskiej 
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Najważniejsze efekty kształcenia 

UMIEJĘTNOŚCI 

• Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarki 

finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych 

• Potrafi efektywnie zarządzać środkami finansowymi oddanymi mu  

do dyspozycji, w celu wykonania typowych zadań zawodowych pracownika 

sektora finansów publicznych lub jednostki z tym sektorem współpracującej, 

• Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania 

i wykorzystania instrumentów dłużnych przez jednostki sektora finansów 

publicznych 
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Najważniejsze efekty kształcenia 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA 

• Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia i rozwoju w zespołach  

i organizacjach realizujących cele finansowe danej jednostki 

• Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach 

gospodarczych, prywatnych, na stanowiskach operacyjnych lub 

menedżerskich średniego szczebla 

• Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny  

i etyczny  
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Przedmioty specjalizacyjne 

• Elementy prawa administracyjnego 

• Budżet zadaniowy 

• Elementy opodatkowania bezpośredniego i pośredniego 

• Dyscyplina finansów publicznych 

• Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych 

• Elementy prawa cywilnego i handlowego 

• Rachunkowość budżetowa  
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Praca po studiach 

• pracownik administracji państwowej, np. pracownik urzędów i izb 
skarbowych, urzędów i izb celnych; administracji samorządowej 

• specjalista ds. podatków – zajmujący się sprawami podatkowymi  
w kancelarii podatkowej, dziale finansowym w przedsiębiorstwie 

• pracownik komórki kontroli zarządczej 

• pracownik działu zamówień publicznych 

• specjalista ds. ubezpieczeń np. w jednostce sektora finansów 
publicznych 

• pracownik instytucji non-profit typu fundacje, stowarzyszenia 
zajmujący się obsługą finansową tych instytucji 

• pracownik działów finansowo-księgowych podmiotów 
gospodarczych do spraw wykorzystania funduszy pomocowych 
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