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Nazwa specjalności:
Rachunkowość i doradztwo finansowe (RiDF)

1. Rachunkowość podatkowa;
2. Biznes plan i innowacyjne formy finansowania; 
3. Doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe; 
4. Strategie finansowo-emerytalne; 
5. Doradztwo inwestycyjne;
6. Rachunkowość informatyczna;
7. Kadry i płace.

Wykaz przedmiotów realizowanych na specjalności: 



• Zna i rozumie: teorie podejmowania decyzji finansowych, instytucje, instrumenty
i rynki finansowe oraz zasady ich działania, innowacje finansowe oraz zna
i rozumie metody gromadzenia, przetwarzania, prezentacji, analizy i interpretacji
danych w systemie rachunkowości finansowej i podatkowej wspartej
technologiami informatycznymi;

• Potrafi: dostrzegać i wyjaśniać zjawiska finansowe w PG, wykorzystywać
tradycyjne i innowacyjne produkty i usługi finansowe, sporządzać sprawozdania
finansowe, raporty i deklaracje wykorzystując technologie informatyczne;

• Jest gotów do: rozwiązywania problemów z zakresu finansów i rachunkowości,
rozumiejąc konsekwencje podejmowanych decyzji i działań.
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Nazwa specjalności:
Rachunkowość i doradztwo finansowe (RiDF))

• obsługa finansowo-księgowa,

• obsługa kadrowo-płacowa,

• doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe,

• doradztwo inwestycyjne,

• doradztwo podatkowe,

• doradztwo emerytalne.



Nazwa specjalności:
Rachunkowość i doradztwo finansowe (RiDF)

• oferuje praktyczną wiedzę i umiejętności w pełni odpowiadające współczesnym
oczekiwaniom pracodawców,

• zapewnia realną szansę na pracę ze względu na wzrost popytu na doradców
finansowych, podatkowych, księgowych oraz kontrolerów i analityków finansowych,

• dostarcza wiele cennych wskazówek przydatnych w prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej,

• prowadzona jest z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych przez
certyfikowanych tutorów i trenerów biznesu,

• prowadzona jest z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktyków posiadających
własne firmy, członków zarządów, rad nadzorczych i komitetów audytu,
wykładowców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Nasze motto: maksimum praktyki, optimum teorii.



Nazwa specjalności:
Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze (EMiDG) 

1. Nowe trendy w rozwoju firm (dr Magdalena Rękas)
2. Zatrudnienie i inwestycje w firmie (dr Magdalena Rękas, dr Jacek Welc)
3. E-administracja dla biznesu (dr hab. Beata Bal-Domańska, prof. UEW)
4. Doradztwo podatkowe (dr Arkadiusz Żabiński)
5. Bazy danych dla biznesu (dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UEW)
6. Biznesplan (dr Michał Sosnowski)
7. Decyzje marketingowe z symulacją Market Place (dr hab. Elżbieta Sobczak, 

prof. UEW)

Wykaz przedmiotów realizowanych na specjalności: 



• Zna i rozumie: zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jej finansowania i
ewidencji, zna otoczenie biznesowe, zasady funkcjonowania gospodarki i trendy w
rozwoju współczesnego biznesu;

• Potrafi: wykorzystać posiadaną wiedzę i praktyczne umiejętności w analizach z różnych
obszarów funkcjonowania firmy oraz kierowaniu własną, formułować poglądy dotyczące
aktualnych problemów z zakresu funkcjonowania firmy i jej otoczenia;

• Jest gotów do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz podjęcia działań
w kierunku dalszego dokształcania się i jest świadomy konieczności uczenia się przez
całe życie.
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• Doradca gospodarczy, finansowy, biznesowy;

• Specjalista (w przyszłości kierownik, dyrektor) w działach: analiz, 
sprzedaży, controllingu, planowania, inwestycji, …

• Analityk rynku (trendów rynkowych);

• Konsultant w firmach doradczych, menedżer biznesu

• Właściciel (współwłaściciel) firmy
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• Praca metodami aktywnymi: metoda Design Thinking, studium przypadku, 
burza mózgów, projekty

• Przygotujemy Cię do działania w warunkach dynamicznych zmian 
otoczenia – transferowalne umiejętności

• Łączymy podejście analityczne z osobistą kreatywnością

• Pokażemy Ci jak sprawnie odnaleźć się w zmianie, osiągać rezultaty 
i skutecznie się komunikować

• Nasz atut!!! Wizyty studyjne i zajęcia (warsztaty) z praktykami
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Nazwa specjalności:
Ekonomia miasta i regionu (EMiR)

1. Ekonomika miasta i regionu 
2. Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego 
3. Finanse samorządowe 
4. Marketing terytorialny 
5. Planowanie rozwoju miasta 
6. Infrastruktura miasta i regionu 
7. Strategie rozwoju miast i regionów

Wykaz przedmiotów realizowanych na specjalności: 



• Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania i instrumenty kształtowania
rozwoju jednostek terytorialnych (miast, gmin, powiatów i regionów) oraz
przedsiębiorstw użyteczności publicznej, a także możliwości efektywnego
wspomagania gospodarki lokalnej i regionalnej;

• Potrafi podejmować profesjonalne działania zwłaszcza w zakresie
ekonomicznym, społecznym i finansowym w wymiarze terytorialnym
(głównie samorządowym);

• Jest gotów do skutecznego i efektywnego wdrażania w praktyce
optymalnego instrumentarium gospodarki lokalnej i regionalnej;
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• Absolwent specjalności jest przygotowany do pełnienia funkcji
wykonawczych i kierowniczych w podmiotach sektora publicznego (w
tym samorządowego) oraz w każdym miejscu pracy wymagającym
kreatywności oraz odpowiedzialności i rzetelności, a w szczególności w:

➢ urzędach miast i gmin oraz starostwach powiatowych;
➢ urzędach wojewódzkich i urzędach marszałkowskich;
➢ agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego;
➢ firmach doradczych i konsultingowych;
➢ przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.
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• Uzyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz kompetencje i 
umiejętności niezbędne do efektywnego rozwiązywania faktycznych 
problemów lokalnej i regionalnej sfery gospodarczej i społecznej. 

• Specjalistyczny program kształcenia oparty o najlepsze krajowe i 
zagraniczne praktyki profesjonalnie przygotowujący do odnoszenia 
sukcesów zawodowych w różnorodnych instytucjach sektora publicznego 
(w tym samorządowego).

• Kształtowanie biznesowej świadomości funkcjonowania i rozwoju 
współczesnych miast i regionów w rynkowej scenerii.

• Praktyczne (nie tylko badawcze) doświadczenia zespołu dydaktycznego.
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Z EKONOMIĄ DECYDUJ O SWYM MIEŚCIE I REGIONIE!!!


