
SPECJALNOŚĆ: 
Menedżer finansowy



Nowa sytuacja gospodarki polskiej i 
europejskiej po kryzysie:
� Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi 

finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne)

Nowe wyzwania:

� Wiedza i Innowacje
� Zielony wzrost , zielona gospodarka (nowe miejsca 

pracy, wartość dodana, przekierowanie inwestycji na 
zielone sektory)



Co jest potrzebne?
� Świadomość nowych trendów i uczenie się dla przyszłości

� Nowe zdefiniowanie relacji między państwem a rynkiem 
(między rządem a biznesem)

� Rynek nie chce płacić swoich rachunków za generowane  
koszty zewnętrzne i nie jest zainteresowany 
długoterminowa perspektywą rozwoju

� Państwo bierze odpowiedzialność za realizację 
długoterminowych , strategicznych wyzwań: infrastruktura, 
wiedza i innowacje, ochrona środowiska, nierówności 
społeczne



Strategia Europa 2002
� Strategia ta będzie decydować o kierunku rozwoju 

Unii Europejskiej w najbliższych latach. Jej priorytety 
to inteligentny wzrost, zrównoważony wzrost, 
integracja społeczna.

� Fundusze unijne dla Polski na lata 2014-20 będą 
podporządkowane tym priorytetom.

� Chcemy kształcić tak aby przygotować absolwentów 
do nowych wyzwań.



Oferta dydaktyczna
� W programie nacisk skierowany jest na procesy 

decyzyjne, z uwzględnieniem cech wspólnych i 
specyficznych finansów przedsiębiorstw, instytucji 
finansowych, samorządów lokalnych i służb 
publicznych.

� Omawiane są problemy analizy rynku kapitałowego, 
badania i oceny ryzyka finansowego, podejmowania 
decyzji w warunkach niepewności

� Zdobyta przez absolwentów wiedza umożliwia bycie 
menadżerem finansowym znającym specyfikę 
działania sektora publicznego, finansowego  i 
przedsiębiorstw, umiejącego działać na styku pomiędzy 
nimi.



Oferta dydaktyczna
� Na studiach II – go stopnia oferujemy zestaw 

przedmiotów poszerzający wiedzę podstawową 
(przedmioty obowiązkowe):
� Decyzje finansowe przedsiębiorstwa
� Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
� Inwestycje finansowe samorządów
� Metody wyceny



Oferta dydaktyczna
Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

� Ekonomia menedżerska
� Fundusze strukturalne i celowe (priorytety strategiczne, 

publiczne finansowanie rozwoju i wspieranie 
innowacyjności przedsiębiorstw)

� Zarządzanie projektami proekologicznymi (inwestycje w 
zielone sektory)

� Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
(środowiskowym i społecznym)
� Restrukturyzacja finansowa i przekształcenia
� Innowacje bankowe
� Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw
� Analiza fundamentalna



Co, a może kogo wybierasz?

� Zajęcia są realizowane przez naukowców i praktyków tworzący jeden z 
najlepszych Instytutów Zarządzania Finansami w kraju.

� Na podkreślenie zasługują walory naukowe Instytutu oraz współpraca 
Katedr z praktyką gospodarczą oraz program szkoleń dla praktyki. 

� Posiadamy specjalistów w zakresie: zielonej gospodarki, energetyki 
odnawialnej, społecznej odpowiedzialności biznesu.

� Akademicy i praktycy podkreślają wysoki poziom nauczania na 
specjalnościach Instytutu Zarządzania Finansami na Wydziale. 



Po dwóch latach studiowania
innych specjalności, Zbyszek
postanowił sprawdzić jakie
korzyści daje „Menedżer
finansowy”



Miejsca pracy
� Przedsiębiorstwa stanowią największą grupę 

pracodawców dla osób związanych z finansami
� Kontroler i analityk finansowy (pełne spektrum zadań 

związane z zarządzaniem finansami)
� Analityk inwestycyjny
� Dział analizy ryzyka

� Banki
� Osoby współpracujące z klientami korporacyjnymi
� Analityk ryzyka kredytowego
� Bankowość inwestycyjna



Miejsca pracy
� Fundusze inwestycyjne (w tym private-equity)

� Firmy konsultingowe
� Analityk ds. wyceny przedsiębiorstwa
� Analityk ds. fuzji i przejęć
� Sporządzanie wniosków kredytowych i wniosków o 

dotacje z UE.

� Sektor publiczny i Organizacje pozarządowe
� Fundacje i stowarzyszenia
� Organizacje samorządowe
� Administracja państwowa



Wysoko przetworzony produkt 
końcowy – profil absolwenta

� Menedżer finansowy powinien posiadać umiejętność:
� Analizy powiązań przedsiębiorstwa ze sferą wytwarzania 

dóbr/usług a rynkiem kapitałowym
� Planowania i prognozowania działań przedsiębiorstwa 
� Oceny atrakcyjności możliwości inwestycyjnych
� Dobrania najlepszego sposobu finansowania 

przedsiębiorstwa
� Koordynacji i kontroli działań przedsiębiorstwa w 

ramach strategii



3 rzeczy, których student boi się 
najbardziej

36,6!. Wykład z 
finansów Cię nie ominie



Podsumowanie
� Uniwersalny charakter wiedzy – przydatny w każdej 

sferze biznesowej

� Liczne możliwości pracy w zawodzie

� Zarządzanie finansami stanowi fundament dalszego 
rozwoju biznesowego i naukowego

� Program dostosowany do jak pełniejszego zrozumienia 
tematyki finansów w wielu aspektach sfery 
gospodarczej



Nasza Katedra chroni przyrodę! 
Informacje w wersji elektronicznej są dostępne na 

stronie internetowej Uczelni

Kontakt: Dr Tomasz Słoński

tomasz.slonski@ue.wroc.pl


