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Nazwa specjalności:
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących 
(RiFPG)

1. Rachunkowość kreatywna
2. Finanse międzynarodowe 
3. Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem podmiotów gospodarujących 
4. Audyting
5. Innowacyjne narzędzia analizy finansowej 
6. Rachunkowość budżetowa i jednostek non-profit

Wykaz przedmiotów realizowanych na specjalności 



• Zna i rozumie: uwarunkowania funkcjonowania PG; formy,
metody i obszary gromadzenia informacji; teorię i praktykę
podejmowania decyzji ekonomiczno-finansowych PG;

• Potrafi: identyfikować i interpretować oraz tworzyć i
wykorzystać zbiory informacji w procesach decyzyjnych;

• Jest gotów do: rzetelności i dbania o etos zawodowy w toku
wykonywania powierzonych zadań.

Nazwa specjalności:
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących 
(RiFPG)



• obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych, a także jednostek
sektora finansów publicznych oraz jednostek non-profit,

• analityka finansowa ukierunkowana na wykorzystanie innowacyjnych
instrumentów analizy,

• audyt i kontrola,

• doradztwo księgowe i rachunkowość kreatywna,

• obsługa finansowa operacji międzynarodowych.

Nazwa specjalności:
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących 
(RiFPG)



• 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
tutorów i trenerów biznesu,

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

Nazwa specjalności:
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących 
(RiFPG) Nasze motto: maksimum praktyki, optimum teorii.



Nazwa specjalności:
Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze

1. Doradztwo biznesowe – dr Michał Sosnowski
2. Doradztwo personalne – dr Arkadiusz Żabiński
3. Firma globalna z symulacją Market Place – dr Magdalena Rękas
4. Ryzyko w biznesie – dr hab. Dariusz Głuszczuk prof. UEW 
5. Ocena projektów biznesowych – dr hab. Dariusz Głuszczuk prof. UEW
6. Inwestycje giełdowe i alternatywne – dr Jacek Welc

Wykaz przedmiotów realizowanych na specjalności: 



• Zna i rozumie: zasady funkcjonowania firmy i czynniki jej rozwoju na rynkach krajowych i
globalnych; rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej i metody jego ograniczania; zasady
i metody oceny przedsięwzięć biznesowych, rolę doradztwa personalnego i biznesowego
w firmach XXI wieku, a także kluczowe czynniki prowadzenia z sukcesem własnej firmy.

• Potrafi: gromadzić informacje, prowadzić selekcję danych, identyfikować ryzyka,
planować i analizować rynek; podejmować decyzje w warunkach ryzyka w otoczeniu
krajowym i międzynarodowym, przeprowadzać analizę i ocenę projektów biznesowych i
inwestycyjnych; zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowych oraz alternatywnych,
doradzać podmiotom gospodarczym, a także prowadzić własną firmę.

• Jest gotów do: rozwijania społecznych kompetencje przyszłości; pracy projektowej w
zespole; kreatywnej współpracy i dzielenia się wiedzą; rozwiązywania problemów z
zachowaniem zasad etyki w biznesie.

Nazwa specjalności:
Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze



• analityk rynku, analityk biznesu, analityk ryzyka

• specjalista ds. zarządzania kapitałem, ds. planowania, ds. inwestycji

• specjalista ds. controllingu

• doradca biznesowy, doradca inwestycyjny, doradca personalny

• menedżer ds. rozwoju biznesu

• zarządzający własną firmą

Nazwa specjalności:
Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze



• realizacja projektów i prowadzenie analiz opartych na rzeczywistych studiach
przypadków;

• praktyczna wiedza i umiejętności w pełni odpowiadające współczesnym oczekiwaniom
pracodawców;

• zajęcia z kadrą, która w zdecydowanej większości posiada własne doświadczenie
zawodowe (własne firmy, członkowie rad nadzorczych, trenerzy, tutorzy i szkoleniowcy)

• praca nowoczesnymi i aktywnymi metodami nauczania, m.in. symulacyjna gra
biznesowa Market Place, warsztaty i wykłady z praktykami, w tym z uczestnikami
projektu „Edukacja bez granic”;

• nauczymy Cię wyciągać wnioski z wczoraj, podejmować decyzję dzisiaj i
wykorzystywać szanse, które sprawią, że staniesz się liderem w biznesie.

Nazwa specjalności:
Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze



Nazwa specjalności:
Analityk biznesu

1. Informacyjne technologie przyszłości w biznesie
2. Segmentacja rynku
3. Wycena biznesu
4. Analiza koniunktury gospodarczej
5. Analiza rynków finansowych i surowcowych
6. Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Wykaz przedmiotów realizowanych na specjalności: 



• Zna i rozumie: metody wyceny przedsiębiorstwa, metody segmentacji rynków i
profilowania klientów.

• Potrafi: ocenić projekty inwestycyjne oraz analizować dane biznesowe niezbędne
do przygotowania decyzji menedżerskich.

• Jest gotów do: identyfikowania zmian aktywności gospodarczej, dobierania
wskaźników i oceniania koniunktury oraz badania rynków finansowych i
surowcowych.

Nazwa specjalności:
Analityk biznesu



• Analityk giełdowy/finansowy/biznesowy

• Analityk rynku/trendów rynkowych (cool hunter)/baz danych

• Kierownik ds. analiz ekonomicznych

• Menedżer procesów biznesowych

• Specjalista ds. ekonomicznych

• Doradca inwestycyjny

Nazwa specjalności:
Analityk biznesu



• BE FIRST TO KNOW – stając się Analitykiem biznesu, „będziesz pierwszym, który wie”

• poznasz rolę technologii w zdobywaniu informacji i tworzeniu nowoczesnej
gospodarki

• nauczysz się obserwować otoczenie biznesu, analizować dane biznesowe, prowadzić
badania rynkowe oraz przygotowywać analizy strategiczne

• dowiesz się, jak sprawdzić „czy biznes się opłaci, że będzie z niego zysk, a firma nic nie
straci”

• zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga odpowiedniej wiedzy o potrzebach firmy,
jej sytuacji finansowej, czy procesach w niej zachodzących; z tego powodu coraz
więcej przedsiębiorstw decyduje się na zatrudnienie profesjonalnych Analityków
biznesu

Nazwa specjalności:
Analityk biznesu


