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TREŚCI PROGRAMOWE 

Przedmioty związane z rynkiem finansowym

- Instrumenty rynku finansowego i metody ich analizy
- Segmenty rynku finansowego (rynek pieniężny, rynek 

kapitałowy, rynek walutowy, rynek instrumentów 
pochodnych, giełdy papierów wartościowych)

- Instytucje finansowe (banki, zakłady ubezpieczeń, domy 
maklerskie, instytucje doradztwa finansowego, instytucje 
pośrednictwa finansowego)

- Analiza ryzyka finansowego



TREŚCI PROGRAMOWE 

Treści programowe spełniające standardy światowe:

- Licencja CFA (Chartered Financial Analyst)

- Licencja PRM (Professional Risk Manager)

- Licencja FRM (Financial Risk Manager)



TREŚCI PROGRAMOWE 

Treści programowe spełniające wymogi polskich licencji 

profesjonalnych:

- Licencja doradcy inwestycyjnego

- Licencja maklera 



WIODĄCY PROGRAM W POLSCE 

Państwowa Komisja Akredytacyjna uznała kierunek „Finanse 

i rachunkowość” na naszym wydziale jako wyróżniający 

w kraju (oprócz naszego wydziału tylko SGH spośród  

wszystkich wydziałów prowadzących ten kierunek)

W uzasadnieniu stwierdzono, iż w obszarze tematyki rynku 

finansowego i zarządzania ryzykiem jesteśmy 

niekwestionowanym liderem w kraju



ZŁOTY STANDARD ŚWIATOWY

Angielska wersja specjalności (zbliżony program) – program 

Bachelor Studies in Finance, podobnie jak program 

Master Studies in Finance, zostały uznane przez 

prestiżową organizacje zawodową – CFA Institute – jako 

programy partnerskie – są to jedyne programy w Europie 

Środkowej



WALORY SPECJALNOŚCI

Najbardziej aktualne treści programowe, dotyczące wydarzeń 

na świecie (w tym na rynkach finansowych)

Z uwagi na treści programowe spełniające standardy światowe 

możliwość bezproblemowego kontynuowania studiów w 

dobrych uczelniach zagranicznych

Łatwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów



WALORY SPECJALNOŚCI

Uniwersalna, szeroka i zaawansowana specjalność, po której 

łatwo jest studiować inne specjalności  kierunku Finanse i 

rachunkowość (odwrotna zależność niekoniecznie  jest 

spełniona)

Łatwość kontynuacji  na studiach II stopnia w języku polskim, 

zwłaszcza na specjalnościach: Analityka finansowa i 

zarządzanie ryzykiem, Menedżer finansowy, Doradca 

finansowy, Rynek nieruchomości 



ZATRUDNIENIE 

Zatrudnienie

Instytucje finansowe:

Banki, Domy maklerskie, Firmy doradztwa finansowego, 

Firmy pośrednictwa finansowego

Przedsiębiorstwa: działy finansowe



ZATRUDNIENIE NA ŚWIECIE  

Z uwagi na treści programowe spełniające standardy światowe 

łatwość znalezienia pracy za granicą, a także w 

międzynarodowych korporacjach w Polsce



INFORMACJE 

Prof. Krzysztof Jajuga

krzysztof.jajuga@ue.wroc.pl

Pokój 308 Z – w godzinach konsultacji lub w terminie 
umówionym mailem


