Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Zarzadzania Finansami – Odpowiedzialność Finansowa
w roku akademickim 2016/2017
Nazwa kierunku studiów podyplomowych: Zarządzanie Finansami – Odpowiedzialność
Finansowa
Kierownik studiów: dr hab. inż. Anna Ćwiąkala – Małys, prof. nadzw. UWr
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Profil studiów: ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu)
Obszar kształcenia: nauki społeczne
Adresat studiów: indywidualna działalność gospodarcza, korporacje finansowe, banki,
towarzystwa finansowo-inwestycyjne, giełda
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 30 maja 2016 r. do 30 października 2016 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być
przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
c.
kserokopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą
dokumenty,
d.
jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisaną
imieniem i nazwiskiem.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe,
określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując
powody nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia
podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej
dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów:
świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych;
Zasady odpłatności: 3700 zł (trzy tysiące siedemset złotych) za dwa semestry płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (pod warunkiem zapisania się min. 30
osób); nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna),
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia;
Typowe miejsca pracy absolwentów:
Indywidualna działalność gospodarcza, korporacje finansowe, banki, towarzystwa finansowoinwestycyjne, giełda.

Możliwość kontynuacji kształcenia:
Dla absolwentów, którzy nie ukończyli studiów istnieje możliwość podjęcia 2 - letnich studiów
niestacjonarnych ekonomii drugiego stopnia w ramach jednej z dwóch specjalności – Prawo w
biznesie lub Analiza i zarządzanie w biznesie.

PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów Podyplomowych obejmuje 171 godzin (98 godzin w I semestrze i 73
godziny w II semestrze). Na program składa się 16 przedmiotów, 7 w I semestrze i 9 w II
semestrze. Ogólna liczba punktów ECTS dla tych studiów wynosi 49.

L.p.

Nazwa przedmiotu

Forma
zajęć

Liczba
godzin

Forma
zaliczenia

Pracownik

Punkty ECTS

SEMESTR I

1

2
3

4
5
6

7

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych
Zarządzanie
finansami
Bankowa obsługa
jednostek
Analiza i
zarządzanie
inwestycjami
finansowymi
Podstawy
zarządzania
Modelowanie
procesów
finansowych
Narzędzia
rachunkowości
zarządczej i
controlingu w
zarządzaniu
finansami

wykład

18

Zaliczenie

4

wykład

20

Egzamin

5

wykład

4

Zaliczenie

2

warsztaty

18

Egzamin

4

wykład

6

Zaliczenie

3

warsztaty

20

Egzamin

5

warsztaty

12

Zaliczenie

4

SEMESTR II
1
2
3

Sprawozdawczość
finansowa
Ryzyko w
działalności
przedsiębiorstwa
Zarządzanie
płynnością
finansową

warsztaty

8

Zaliczenie

2

wykład

6

Zaliczenie

2

wykład

6

Zaliczenie

2

4

Prawny aspekt
odpowiedzialności
finansowej

wykład

12

Egzamin

5

Wycena
przedsiębiorstwa

warsztaty

12

Zaliczenie

3

6

Prognozowanie
finansowe

warsztaty

16

Egzamin

4

7

Biznes plan

warsztaty

3

Zaliczenie

1

8

Analiza techniczna i
portfelowa

wykład

7

Zaliczenie

3

9

Strategiczna karta
wyników

wykład

3

Zaliczenie

1

4

