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PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ., PROFIL PRAKTYCZNY, 

STUDIA I STOPNIA,  TRYB STACJONARNY I NIESTACJONARNY - ZGODNY Z USTAWĄ Z DNIA 20 

LIPCA 2018 R. PPRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE, ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE STUDIÓW ORAZ 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z DNIA 14 LISTOPADA 2018 

ROKU W SPRAWIE CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA 

KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI  

 

I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów. 

Kierunek działa na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

6.04.2004 r ( dawniej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu). Na kierunku finanse  

i rachunkowość studia trwają 6 semestrów i prowadzone są w formie stacjonarnej  

i niestacjonarnej, profil praktyczny. W trakcie trwania studiów studenci muszą uzyskać 180 

punktów ECTS, które odpowiadają 4500 godzin nauki. Studenci studiów stacjonarnych, co 

najmniej połowę punktów ECTS objętych programem studiów (90 punktów ECTS) uzyskują 

w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia. Z uwagi na profil praktyczny, ponad połowa punktów ECTS (90pkt. 

ECTS) przypisana jest zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne. Zajęcia na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone są odrębnie. Studenci zarówno studiów 

stacjonarnych jak i niestacjonarnych realizują obligatoryjne praktyki zawodowe w wymiarze 

co najmniej 6 miesięcy.  



 

 

 

Program studiów przewiduje uzyskiwanie efektów  uczenia się w ramach zajęć 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik uczenia się na odległość (zgodnie  

z planem studiów). Studia kończą się po złożeniu egzaminu dyplomowego z uzyskaniem 

tytułu zawodowego licencjata.  

Kierunek studiów finanse i rachunkowość oferuje gruntowne wykształcenia na 

poziomie studiów licencjackich z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia 

określonych zgodnie z Rozrządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 

listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Proces dydaktyczny składa się z przedmiotów prowadzonych w formie wykładów, 

konwersatoriów i ćwiczeń, podzielonych na: 

 przedmioty ogólnouczelnianie,  

 przedmioty kształcenia podstawowego,  

 przedmioty kierunkowe,  

 przedmioty do wyboru, 

 praktyka zawodowa. 

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych grup ujęte są w planach studiów 

i programach studiów dla kierunku (załącznik nr 1 Siatka dla kierunku finanse  

i rachunkowość). 

Proponowany program studiów służy zdobywaniu dogłębnej, wiedzy teoretyczno-

praktycznej. Studia pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w WSEPiNM  

w Kielcach, dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu finansów oraz wyposażają studentów  

w podstawową wiedzę umożliwiającą prowadzenie analiz finansowych. Studia te rozwijają 

kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty  

w dziedzinie finansów i rachunkowości lub prowadzenie działalności gospodarczej na własny 

rachunek. Studia dają także dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania 

studiów drugiego stopnia.    

Wiedza – Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse  

i rachunkowość: 

 zna mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora finansów publicznych, 

rynków finansowych, banków oraz zakładów ubezpieczeń; 



 zna i rozumie współzależności między finansami a sferą realną gospodarki; 

 ma wiedzę na temat objaśniania, interpretacji i stosowania podstawowych zasad 

rachunkowości finansowej. 

Umiejętności – Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse  

i rachunkowość: 

 umie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego; 

 potrafi ocenić skutki finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć 

oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie; 

 umie ocenić rzetelność danych finansowych oraz analiz ekonomicznych.  

Kompetencje społeczne -  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse 

i rachunkowość: 

 rozumie i akceptuje zasady etyki w dziedzinie finansów i rachunkowości; 

 wykazuje otwartość na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej 

organizowania; potrafi uzupełniać i  doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 

II. Kierunek finanse i rachunkowość jest prowadzony w formie studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych, na I stopniu kształcenia o profilu praktycznym. 

III. Liczba semestrów realizowanych w trakcie studiów obejmuje 6 semestrów. 

IV. Liczbę punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów wynosi 180 pkt. ECTS.  

V. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat.  

VI. Efekty uczenia się i treści programowe zapewniające uzyskanie tych efektów określono  

w sylabusach przedmiotowych, które stanowią załącznik nr 2 niniejszego programu studiów. 

VII. Łączna liczba godzin zajęć: 4500 godzin, w tym zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela akademickiego dla studiów stacjonarnych wynoszą 2398 godzin co stanowi  

53,3 % programu studiów. 

VIII. Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta  

w trakcie całego cyklu kształcenia określony jest w: 

 sylabusach przedmiotowych - załącznik nr 2 niniejszego programu studiów, 

 systemie weryfikacji zdobywania efektów uczenia się dla kierunku finanse 

 i rachunkowość WSEPiNM -załącznik nr 3 niniejszego programu studiów, 

 zasadach dokumentowania efektów uczenia się dla kierunku finanse  

i rachunkowość w WSEPiNM- załącznik nr 4 niniejszego programu studiów, 

IX. Łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych 

z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

wynosi na studiach stacjonarnych 150 pkt. ECTS. 



X. Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych wynosi 6 pkt. ECTS. 

XI. Wymiar praktyk zawodowych wynosi 750 godzin dydaktycznych. 

XII. Zasady i formę odbywania praktyk zawodowych określone są w Zarządzeniu Dziekana 

Wydziału Finansów nr 34/2018 z dnia 08.10.2018 roku w sprawie szczegółowych zasad 

organizacji  i form odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku: finanse  

i rachunkowość. 

XIII. Liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach studenckich praktyk 

zawodowych wynosi 30 pkt. ECTS. 

Celem praktyk zawodowych jest umożliwienie studentom uzyskanie doświadczenia 

zawodowego, a tym samym zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy. Odbycie 

praktyk daje studentom możliwość zapoznania się z pracą zawodową, a podmiotom 

oferującym praktyki -  możliwość wyboru przyszłych kandydatów do pracy lub stażu.  

Praktyki mają charakter praktyk obligatoryjnych i odbywają się zgodnie z planem 

studiów. Studenci mają obowiązek odbycia praktyk po 1,2,3,4,5 semestru  (w każdym 

semestrze po 150 godzin), w łącznym wymiarze co najmniej 6 miesięcy tj. 750 godzin za co 

uzyskując 30 pkt. ECTS. 

Miejsce odbywania praktyk: 

 przedsiębiorstwa wielobranżowe; 

 instytucje finansowe; 

 banki; 

 biura rachunkowe; 

 kancelarie podatkowe; 

 firmy audytorskie; 

 urzędy gmin;  

XIV. Zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 60 

godzin na studiach stacjonarnych, zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisano  

punktów ECTS. 

XV. Program studiów umożliwia studentowi wybór przedmiotów, którym przypisano 30 % 

pkt. ECTS, 

XVI. Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne w wymiarze 54,4% punktów ECTS przewidzianych programem studiów I stopnia. 

XVII. Określone w programie studiów efekty uczenia się uwzględniają efekty w zakresie 

znajomości języka obcego na poziomie B2. 



XVIII. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, przewidziane w programie studiów  

o profilu praktycznym, są prowadzone: 

 w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej,  

 w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów. 

XIX. Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu. Podstawę oceny 

stanowią następujące dokumenty:  

 system weryfikacji zdobywania efektów uczenia się dla kierunku finanse  

i rachunkowość  WSEPiNM – załącznik nr 3 niniejszego programu studiów, 

 zasady dokumentowania efektów uczenia się dla kierunku finanse  

i rachunkowość    WSEPiNM, załącznik nr 4 niniejszego programu studiów, 

XX. Przyporządkowanie do dziedzin i dyscyplin: 

 

Rodzaj dziedziny i dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

Dziedzina nauk społecznych 180 100 

Dyscyplina ekonomia i finanse 151   84 

Dyscyplina nauki o zarządzaniu i 

jakości 

  21   12 

Dyscyplina nauki prawne    8    4  

 

XXI. Wskazanie związku z misją Uczelni i jej strategią rozwoju.  

Związek kierunku studiów ze Strategią rozwoju WSEPiNM z dnia 1 września 2015 r. 

wynika z misji i wizji Uczelni, jej relacji z otoczeniem oraz Strategią rozwoju regionu 

świętokrzyskiego. Ponadto kierunek ten jest zgodny z realizowaną od 1 października 2015 

roku Strategią rozwoju Wydziału Ekonomii i Zarządzania na lata 2019 – 2022. 

Misją Uczelni jest m. in. kształcenie młodzieży oraz przygotowanie jej w sposób 

wszechstronny i profesjonalny do wykonywania zawodów zgodnych z kierunkiem studiów  

i aktualnymi potrzebami rynku pracy. Misja ta realizowana jest przez cele strategiczne  

i szczegółowe w sposób wskazany w strategii Uczelni. 



Ogólne cele kształcenia:  

Nadrzędnym celem programu kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest 

wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje osób odpowiedzialnych za 

finanse i rachunkowość jednostek organizacyjnych, zarówno sektora prywatnego, jak  

i publicznego, na co składa się: 

1. Przekazanie wiedzy specjalistycznej z szeroko definiowanych obszarów finansów  

i rachunkowości; 

2. Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk i procesów gospodarczych w wymiarze 

makro- i mikroekonomicznym, a także sytuacji ekonomiczno-finansowej 

przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego; 

3. Uświadomienie znaczenia finansów w działalności przedsiębiorstw i jednostek sektora 

publicznego, a także dostrzeganie potrzeby opracowania strategii finansowania, 

odpowiadającej działalności konkretnej jednostki organizacyjnej;        

4. Wskazanie odpowiednich źródeł finansowania działalności krótko- i długookresowych 

przedsiębiorstw; 

5. Przedstawienie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem finansów  

i rachunkowości; 

6. Kształtowanie kompetencji  związanych z zarządzaniem finansami, prowadzeniem 

rachunkowości i dokonywaniem analiz ekonomiczno-finansowych; 

7. Przygotowanie do pracy w różnego rodzaju jednostek organizacyjnych; 

8. Połączenie nacisku na połączenie wiedzy i umiejętności z wartościami, etyką  

i pożądanymi postawami zawodowymi; 

9. Kształtowanie umiejętności samokształcenia i adaptacji do zmieniających się 

warunków otoczenia, co w zawodach w zakresie finansów i rachunkowości jest 

niezmiernie ważne i stanowi podstawę utrzymania zdobytych kompetencji w procesie 

kształcenia;  

10. Przygotowanie absolwentów studiów pierwszego stopnia do dalszego podnoszenia 

kwalifikacji na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i kursach 

dokształcających, szczególnie w zakresie finansów, ekonomii i zarządzania.                                                                        

XXII. Możliwości zatrudnienia absolwentów obejmuje następujące podmioty gospodarcze: 

 banki, 

 biura rachunkowe; 

 urzędy skarbowe;  



 biura maklerskie;  

 obsługa funduszy inwestycyjnych; 

 kancelarie doradztwa podatkowego;  

 towarzystwa ubezpieczeniowe;  

 administracja państwowa, samorządowa, podmioty prywatne i państwowe 

dysponujące komórkami obsługi prawnej. 

 XXIII. Kontynuacja kształcenia przez absolwentów studiów: Absolwenci mogą ubiegać się 

o przyjęcie na studia II stopnia oraz kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych. 

XXIV. Sylwetka absolwenta:  

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku finanse i rachunkowość 

wyposażony jest w bogaty zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej dzięki programowi 

studiów, który umożliwia poznanie różnych aspektów działalności gospodarczej zarówno w 

sferze mikro, jak i makroekonomicznej. Absolwent ma szczegółową wiedzę z zakresu 

finansów publicznych, rynku kapitałowego, systemu podatkowego, bankowości, finansów 

przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, rachunkowości i ubezpieczeń. Absolwent zna 

podstawowe narzędzia analizy finansowej oraz posiada umiejętność analizy i oceny 

podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek 

gospodarczych. Jest przygotowany do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania 

finansami na szczeblu operacyjnym przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, potrafi 

efektywnie rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości i finansów, które wiążą się  

z kierowaniem organizacją gospodarczą lub jednym z jej oddziałów. Absolwent jest 

przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, jak i samokształcenia. Może również 

podjąć naukę na studiach podyplomowych. 

Absolwent ma doskonałą podstawę do wykonywania zawodów, które są poszukiwane 

na rynku krajowym i międzynarodowym: menedżera, księgowego, doradcy finansowego, a 

także do ubiegania się o inne uprawnienia zawodowe (np. biegłego rewidenta, brokera, 

pośrednika w handlu nieruchomościami). Absolwent znajduje zatrudnienie w różnych 

instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, fundusze 

emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, 

przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, biura rachunkowe, firmy konsultingowe, 

giełdy itp. Jest również przygotowany do podjęcia własnej działalności. Ma  

 możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w ramach dwóch specjalności: finanse 

przedsiębiorstw, rachunkowość. 



Absolwent znajduje zatrudnienie w różnych instytucjach rynku finansowego i 

organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, 

towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, 

przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy.  

Absolwent jest też przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. 

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość uzyskuje tytuł zawodowy 

licencjata w zakresie wybranej specjalności i ma możliwość kontynuacji studiów II 

stopnia (magisterskich) na kierunku Ekonomia, mając do wyboru następujące specjalności: 

 rachunkowość i controling; 

 ekonomia menedżerska; 

 ekonomika i organizacja ochrony zdrowia; 

 ekonomika sektora publicznego; 

 ekonomika turystyki i rekreacji.  

XXV. Zasady rekrutacji: 

Warunki przyjęcia na kierunek finanse i rachunkowość są zgodnie z art. 70.1 Ustawy 

z dnia 27.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z ww. przepisem 

Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej 

przeprowadzenia. Uchwała senatu w tym zakresie jest udostępniana nie później niż do dnia 30 

czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się odbyć rekrutacja. 

Podstawą przyjęcia są pozytywne wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu 

dojrzałości. Podstawę przyjęcia może również stanowić potwierdzenie efektów uczenia się 

uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się  

o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu przewidziane w odrębnej 

procedurze w WSEPiNM. 

Rekrutacja na kierunku prowadzona jest raz  w ciągu roku kalendarzowego w okresie 

czerwiec – wrzesień.  

Kryteria przyjęć: 

 egzamin dojrzałości 

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie internetowej WSEPiNM oraz  

w informatorze  dla kandydatów na studia, 

XXVI. Wymagania ogólne:  

Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość  

wymagane  jest uzyskanie wszystkich efektów uczenia się zgodnie z Rozrządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego 



stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz 

z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.  o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

 

XXVII. Opis zakładanych przedmiotowych efektów uczenia się – Załącznik nr 5  

 

 

Załączniki: 

Załącznik numer 1  

Plan studiów - Siatka dla kierunku finanse i rachunkowość. 

Załącznik numer 2  

Sylabusy przedmiotowe dla kierunku finanse i rachunkowość.  

Załącznik numer 3  

System weryfikacji zdobywania efektów uczenia się dla kierunku finanse i rachunkowość. 

Załącznik numer 4  

Zasady dokumentowania efektów uczenia się dla kierunku finanse i rachunkowość. 

Załącznik numer 5  

Opis zakładanych przedmiotowych efektów ucznia się.  

 

 

 


