
                  Uczelnia Łazarskiego 

Wydział Ekonomii i Zarządzania 
 

 

 

Program kształcenia 

dla kierunku 
„Finanse i rachunkowość” 

studia pierwszego stopnia  

 

 

 

 

Studia: stacjonarne i niestacjonarne   

Profil ogólnoakademicki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 2017 

 

 

 



2 

 

Spis treści 

1. Ogólna charakterystyka studiów ............................................................................................ 3 

Koncepcja kształcenia ................................................................................................................ 4 

2. Efekty kształcenia .................................................................................................................. 7 

3. Program studiów .................................................................................................................. 10 

3.1. Informacje podstawowe ............................................................................................ 11 

3.2.  Plan studiów ............................................................................................................. 14 

3.3. Sylabusy poszczególnych przedmiotów .................................................................... 14 

3.4. Warunki ukończenia studiów .................................................................................... 14 

3.5. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych ...................................... 14 

 

 
 

 

  



3 

 

1. Ogólna charakterystyka studiów 

 
Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość  

Poziom kształcenia 

 

Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia 

 

Ogólnoakademicki  

Forma studiów 

stacjonarne/niestacjonarne 

Stacjonarne/niestacjonarne 

Przyporządkowanie kierunku studiów do 

obszaru lub obszarów kształcenia oraz 

określenie procentowego udziału liczby 

punktów ECTS dla poszczególnych 

obszarów kształcenia w liczbie punktów 

ECTS koniecznej do uzyskania 

kwalifikacji odpowiadających poziomowi 

kształcenia 

Obszar nauki społeczne – 100% ECTS 

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin 

artystycznych, do których odnoszą się 

efekty kształcenia /zgodnych z uchwałą 

Senatu/ 

Dziedzina nauki: dziedzina nauk 

społecznych  

Dyscyplina wiodąca: ekonomii i 

finansów (89%) 

 

Dyscyplina uzupełniająca: nauki o 

zarządzaniu i jakości (11%) 

 

 

Wskazanie tytułu zawodowego nadawanego 

absolwentom 

 

licencjat 

Język Studia w j. polskim  
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Koncepcja kształcenia 
 

 

Kierunek „Finanse i rachunkowość” wpisuje się zarówno w aspekcie merytorycznym 

jak i praktycznym w misję i strategię Uczelni Łazarskiego. Głównym założeniem misji Uczelni 

jest stworzenie miejsca, które wyróżnia się poprzez praktyczny wymiar kształcenia, jego 

międzynarodowy charakter oraz promowanie etosu pracy będących jednocześnie jednym z 

głównych elementów pracy i funkcjonowania społecznego. Jednym z ważnych elementów 

rozwoju naukowego studentów jest zgodna z misją promocja najwyższych etycznych 

standardów związanych między innymi z poszanowaniem wszystkich kultur i religii, co 

niewątpliwie stanowi jedną z podstawowych wartości pracy. Zgodnie z misją, Uczelnię 

Łazarskiego wyróżnia podmiotowe podejście do studentów, którzy zdobywają tu wiedzę, uczą 

się analitycznego myślenia, odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatelskiego, 

które jest niezbędne dla procesu kształcenia przyszłych absolwentów. Strategia Uczelni 

Łazarskiego jest kompleksowym dokumentem zawierającym założenia związane z 

działalnością i rozwojem Uczelni,  w ramach których przewidziano rozwój naukowo-badawczy 

i dydaktyczny stymulowany poza aktywizacją naukową pracowników i studentów, także 

tworzeniem  i uruchamianiem nowych form kształcenia takich jak np. możliwość kształcenia 

na kierunku Zarządzanie, które nie tylko będą poszerzać ofertę Uczelni, lecz przede wszystkim 

znacznie wzmacniać jej potencjał merytoryczny.  

Koncepcja kształcenia na kierunku „Finanse i rachunkowość” (studia I stopnia, profil 

ogólnoakademicki) wpisuje się w strategię Uczelni. Jednym z jej celów jest stworzenie silnego 

i rozpoznawalnego ośrodka naukowego oraz kształcenie absolwentów pożądanych na rynku 

pracy. Celem Uczelni jest zapewnienie wiedzy i wykształcenia, będących podstawą 

kreatywnego i krytycznego myślenia na tematy związane z funkcjonowaniem danych 

organizacji, gospodarki czy życia publicznego. Uczelnia kształci ludzi o rozległych 

horyzontach, świadomych swych przekonań, rozumiejących i respektujących światopogląd 

innych, otwartych i tolerancyjnych. Koncepcja kształcenia stanowi odzwierciedlenie działań 

Uczelni na rzecz kształcenia kompetentnych absolwentów z zakresu finansów i rachunkowości  

Z racji istoty kierunku „Finanse i rachunkowość” istotnym elementem koncepcji 

kształcenia – poza przekazywaniem studentom określonej wiedzy w ramach profilu 

ogólnoakademickiego – jest także praktyczny wymiar realizowanych zajęć dydaktycznych, 

stanowiący dla studentów tego kierunku ważny element kształcenia. Branża finansów w 
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znacznie większej mierze potrzebuje pracowników o określonej wiedzy, wspartej 

umiejętnościami praktycznymi.  

Studia I stopnia na kierunku „Finansów i rachunkowość” kierowane są do szerokiego 

grona studentów, chcących z jednej strony nabyć wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, 

ekonomii i nauk komplementarnych, a z drugiej zdobyć konkretne umiejętności, także 

praktyczne, cenne z punktu widzenia oczekiwań rynku pracy. Studia te kierowane są także do 

osób chcących uczestniczyć w badaniach naukowych, ćwiczeniu umiejętności analitycznego i 

krytycznego myślenia w otaczającej je rzeczywistości. 

Koncepcja kształcenia na kierunku „Finanse i rachunkowość” realizowana jest poprzez 

rozwój badań, stwarzanie optymalnych materialnych warunków nauczania, rozwijanie 

współpracy i wymiany krajowej i międzynarodowej, stałe doskonalenie kadry naukowo-

dydaktycznej oraz systemy wsparcia studentów i pracowników, a także stałe podnoszenie 

jakości kształcenia. Uczelnia wspiera rozwój naukowy kadry oraz udział studentów w pracach 

naukowych. Koncepcja kształcenia uwzględnia potrzeby rynku pracy, których diagnozę 

przedstawiają interesariusze zewnętrzni w postaci m.in. Rady Eksperckiej czy też absolwentów 

kierunku studiów.   

Procedura modyfikacji programu kształcenia obejmująca m.in. wnioski z w/w analiz, 

zawarta jest w wewnętrznym systemie jakości kształcenia Wydziału Ekonomii i Zarządzania i 

obejmuje udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

Koncepcja kształcenia zawiera opis wymagań stawianych kandydatom ubiegającym się 

o przyjęcie na studia. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku „Finanse i 

rachunkowość” o profilu ogólnoakademickim może się ubiegać osoba, która ukończyła szkołę 

średnią i posiada świadectwo maturalne. Szczegółowe wytyczne i wymogi dotyczące procedury 

rekrutacyjnej zawiera uchwała określona przez Senat Uczelni Łazarskiego.  

 Absolwent kierunku „Finanse i rachunkowość” na studiach pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz ich 

powiązania i miejscu w systemie nauk społecznych; na temat objaśniania, interpretacji i 

stosowania zasad rachunkowości finansowej; z zakresu analizy finansowej w odniesieniu do 

przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych; z zakresu aktualnych kierunków rozwoju 

krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości; zna i rozumie związki zachodzące 

pomiędzy rachunkowością i systemem podatkowym w państwie. Posiada także umiejętność 

posługiwania się komputerem z wykorzystaniem programów komputerowych do prowadzenia 

rachunkowości oraz praktycznej analizy procesów i zjawisk gospodarczych, w tym interpretacji 

uzyskanych wyników; potrafi sporządzać obowiązujące przedsiębiorstwo deklaracje z zakresu 
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podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; potrafi ocenić rzetelność danych 

finansowych oraz analiz ekonomicznych, potrafi wykonać podstawowe elementy z zakresu 

audytu finansowego. W zakresie kompetencji społecznych wykazuje wrażliwość na kwestie 

społeczne; potrafi formułować sądy w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych 

wykorzystując do tego swoją wiedzę, potrafi myśleć krytycznie; potrafi myśleć i działać w 

sposób przedsiębiorczy, docenia znaczenie samodzielności w pracy zawodowej. 

Absolwenci kończący studia pierwszego stopnia na kierunku „Finansów i rachunkowość” 

są w pełni przygotowani do pracy obejmującej zarówno zagadnienia finansowe, jak i 

rachunkowe. Dzięki temu zestawowi wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwent studiów 

pierwszego stopnia może podjąć pracę instytucjach publicznych (prywatnych i państwowych), 

bankach czy firmach konsultingowych. 

Koncepcja kształcenia znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w opisie efektów 

kształcenia oraz planie studiów.  
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2. Efekty kształcenia 
 

Ogólne efekty kształcenia 

Dyplom uzyskuje absolwent studiów na kierunku „Finanse i rachunkowość”, który: 

1) W zakresie wiedzy: ma wiedzę o finansach i rachunkowości oraz ich powiązaniu i 

miejscu w systemie nauk społecznych; ma wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów 

rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz controlingu; ma wiedzę i rozumie 

związki zachodzące pomiędzy rachunkowością i systemem podatkowym w państwie; 

ma wiedzę o instrumentach finansowych oraz kryteriach wyboru odpowiedniego 

instrumentu, dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa lub/i gospodarstwa 

domowego. 

2) w zakresie umiejętności potrafi m.in.: ewidencjonować operacje gospodarcze przy 

zastosowaniu programów finansowo-księgowych; potrafi sporządzać obowiązujące 

przedsiębiorstwo deklaracje z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych; potrafi ocenić rzetelność danych finansowych oraz analiz 

ekonomicznych, potrafi wykonać podstawowe elementy z zakresu audytu finansowego; 

potrafi przygotować projekt oraz określić priorytety służące jego realizacji, potrafi 

planować i organizować pracę własną oraz pracę zespołu. 

3) w zakresie kompetencji społecznych m.in.: rozumie i akceptuje zasady etyki w 

dziedzinie finansów i rachunkowości, w tym kodeksów dobrych praktyk; wykazuje 

wrażliwość na kwestie społeczne, rozumie i akceptuje różnice kulturowe; potrafi myśleć 

i działać w sposób przedsiębiorczy, docenia znaczenie samodzielności w pracy 

zawodowej. 
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Szczegółowe, kierunkowe efekty kształcenia: 

 
Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Poziom 6 

Profil: Ogólnoakademicki 

 

Kod 

efektu 
Efekty kształcenia 

odniesienie 

do kodu 

składnika 

opisu 

Kategoria charakterystyki kwalifikacji: 

WIEDZA 

 Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i 

rachunkowość: 

 

K_W01 ma podstawową wiedzę o finansach i rachunkowości oraz ich 

powiązaniu i miejscu w systemie nauk społecznych  

P6S_WG 

 

K_W02 zna mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora 

finansów publicznych, rynków finansowych, banków oraz 

zakładów ubezpieczeń oraz wybranych instytucji społecznych i 

relacji między nimi; rozumie rolę osoby w tworzeniu tych struktur 

oraz zasad ich funkcjonowania 

P6S_WG 

 

K_W03 zna i rozumie współzależności między finansami a sferą realną 

gospodarki  

P6S_WG 

 

K_W04 ma wiedzę na temat objaśniania, interpretacji i stosowania zasad 

rachunkowości finansowej  

P6S_WG 

 

K_W05 ma wiedzę z zakresu analizy finansowej w odniesieniu do 

przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych  

P6S_WG 

 

K_W06 ma wiedzę z zakresu technologii informatycznych stosowanych w 

rachunkowości 

P6S_WG 

 

K_W07 ma wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów rachunku kosztów i 

rachunkowości zarządczej oraz controlingu. 

P6S_WG 

 

K_W08 ma wiedzę z zakresu aktualnych kierunków rozwoju krajowych i 

międzynarodowych regulacji rachunkowości 

P6S_WG 

 

K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego   

P6S_WK 

K_W10 ma wiedzę i rozumie związki zachodzące pomiędzy 

rachunkowością i systemem podatkowym w państwie  

P6S_WG 

 

K_W11 ma wiedzę z zakresu organizacji prowadzenia rachunkowości  P6S_WG 

 

K_W12 zna źródła finansowania działalności gospodarczej i projektów 

inwestycyjnych oraz zna kryteria wyboru odpowiedniego 

rozwiązania  

P6S_WG 

 

K_W13 ma wiedzę o instrumentach finansowych oraz kryteriach wyboru 

odpowiedniego instrumentu, dopasowanego do potrzeb 

przedsiębiorstwa lub/i gospodarstwa domowego.  

P6S_WG 

 

K_W14 zna zasady funkcjonowania rynków i instytucji finansowych, 

specyfikę zjawisk zachodzących we współczesnej gospodarce oraz 

ich historyczną ewolucję; rozumie procesy zmian zachodzących w 

tych strukturach 

P6S_WG 
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K_W15 zna podstawowe zasady aplikowania, wykorzystania i rozliczania 

funduszy europejskich  

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W16 Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju indywidulanej 

przedsiębiorczości 

P6S_WK 

Kategoria charakterystyki kwalifikacji: 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i 

rachunkowość umie:  

 

K_U01 potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze przy zastosowaniu 

programów finansowo-księgowych 

P6S_UW 

K_U02 potrafi sporządzać obowiązujące przedsiębiorstwo sprawozdania 

finansowe i interpretować zawarte w nich informacje 

P6S_UW 

P6S_UK 

K_U03 potrafi sporządzać obowiązujące przedsiębiorstwo deklaracje z 

zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  

P6S_UW 

K_U04 potrafi przeprowadzić kalkulację kosztów na potrzeby 

podejmowania krótkoterminowych decyzji zarządczych  

P6S_UW 

K_U05 potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową podmiotu 

gospodarczego (z uwzględnieniem otoczenia gospodarczo-

prawnego, w jakim dany podmiot funkcjonuje) oraz 

merytorycznie uzasadnić sformułowaną ocenę  

P6S_UW 

P6S_UK 

K_U06 potrafi wyliczyć efektywność poszczególnych instrumentów 

finansowych oraz dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego 

instrumentu  

P6S_UW 

K_U07 potrafi ocenić skutki finansowe i społeczne podejmowanych 

decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne 

uzasadnienie posługując się normami prawnymi i moralnymi  

P6S_UW 

K_U08 potrafi ocenić rzetelność danych finansowych oraz analiz 

ekonomicznych, potrafi wykonać podstawowe elementy z zakresu 

audytu finansowego 

P6S_UW 

K_U09 potrafi przeprowadzić prezentację wyników własnych analiz i 

ocen wraz z argumentacją zarówno w formie pisanej jak i ustnej 

P6S_UK 

K_U10 posługuje się językiem obcym na poziomie B2 w tym w pracach 

pisanych oraz wystąpieniach ustnych właściwych dla danego 

kierunku  

P6S_UK 

K_U11 potrafi przygotować projekt oraz określić priorytety służące jego 

realizacji, potrafi planować i organizować pracę własną oraz pracę 

zespołu 

P6S_UO 

K_U12 dba o własny rozwój zawodowy, jest otwarty na dalsze 

samokształcenie i doskonalenie zawodowe 

P6S_UU 

K_U13 wykazuje otwartość na pracę zespołową i docenia inicjatywy w 

zakresie jej organizowania, jest świadomy zasad funkcjonowania 

jednostki w zespole 

P6S_UO 

Kategoria charakterystyki kwalifikacji: 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i 

rachunkowość:  

 

K_K01 rozumie i akceptuje zasady etyki w dziedzinie finansów i 

rachunkowości, w tym kodeksów dobrych praktyk  

P6S_KR 
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K_K02 wykazuje wrażliwość na kwestie społeczne, rozumie i akceptuje 

różnice kulturowe  

P6S_KO 

K_K03 potrafi formułować sądy w ważnych sprawach społecznych i 

światopoglądowych wykorzystując do tego swoją wiedzę, potrafi 

myśleć krytycznie 

P6S_KK 

K_K04 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, docenia 

znaczenie samodzielności w pracy zawodowej 

P6S_KO 

 

 

 

3. Program studiów 
 

Kształcenie na kierunku „Finanse i rachunkowość” studia pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim odbywa się na 6 semestrach. Liczba godzin na studiach stacjonarnych to 

1825 (160 h praktyki zawodowe), a na studiach niestacjonarnych 1260 (160 h praktyki 

zawodowe). 

Liczba punktów ECTS w cyklu kształcenia niezbędna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia wynosi 185.  

Program kształcenia umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia, do których 

przypisano 74 punkty ECTS. Wymiar przedmiotów do wyboru wynosi zatem 40% łącznej 

liczby punktów ECTS koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi 

studiów.  

Plan studiów został tak skonstruowany, aby sekwencja przedmiotów uwzględniała te 

informacje i tym samym sprzyjała pełnej realizacji założonych efektów kształcenia. 

 

Program zakłada realizację następujących specjalności do wyboru przez studenta: 

a) Rachunkowość i audyt 

Absolwenci specjalności „Rachunkowość i audyt” pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu: 

• Sprawozdawczość finansowa 

• Prawne aspekty rachunkowości 

• Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w przedsiębiorstwie 

• Księgowość komputerowa 

• Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw 

 

b) Rynki finansowe 

Absolwenci specjalności „Rynki finansowe” pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu: 

• Prawo bankowe i ubezpieczeniowe 
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• Nadzór nad rynkiem finansowym 

• Rynek kapitałowy - giełda oraz fundusze inwestycyjne 

• Bankowość komercyjna 

• Ubezpieczenia gospodarcze 

 

c) Finanse i przedsiębiorstw  

Absolwenci specjalności „Finanse przedsiębiorstw” pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu: 

• Analiza finansowa 

• Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 

• Biznes plan w przedsiębiorstwie 

• Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 

• Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw 

3.1. Informacje podstawowe 

 

Wskaźniki dotyczące programu studiów na wnioskowanym kierunku studiów, poziomie i 

profilu kształcenia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) 

 

 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia 
185 ECTS 

Liczba semestrów konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających 

poziomowi kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  
6  

Liczba punktów ECTS przyporządkowana do zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i 

studentów dla trybu stacjonarnego/niestacjonarnego 

111/75 ECTS 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana modułom związanym z 

prowadzonymi badaniami naukowymi  
 

96 ECTS 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/modułom zajęć do 

wyboru 

74 ECTS 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym oraz 

liczba godzin praktyk zawodowych  
5 ECTS/160 godz. 

 

 

Ogólna liczba punktów ECTS przedstawia się w następujący sposób:  

 

Moduły zajęć związane z prowadzonymi w jednostce badaniami naukowymi  

 

Studia stacjonarne I stopnia 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna 

godzin zajęć 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mikroekonomia wykład/ćwiczenia 30/30 6 
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Makroekonomia wykład/ćwiczenia 30/30 6 

Podstawy zarządzania wykład 30 2 

Podstawy marketingu wykład 30 2 

Podstawy finansów konwersatorium  30 4 

Finanse przedsiębiorstw wykład 30 4 

Praca projektowa: Analiza 

finansowa 

konwersatorium  
45 4 

Podstawy rachunkowości wykład/ćwiczenia 45 4 

Analiza ekonomiczna  wykład/ćwiczenia 45 4 

Międzynarodowe Stosunki 

Gospodarcze 

konwersatorium 
30 4 

Polityka społeczno-gospodarcza konwersatorium 30 4 

Rynki finansowe wykład  30 2 

Ekonometria menedżerska  warsztat/konwersatorium 

komputerowe 
60 6 

Analiza ekonomiczna 

przedsiębiorstwa 

konwersatorium 
30 6 

Wnioskowanie statystyczne wykład/ konwersatorium 

komputerowe 
15/15 4 

Prawo gospodarcze i nadzór 

korporacyjny  

wykład  
30 2 

Zarządzanie finansami w 

przedsiębiorstwie 

konwersatorium 
30 6 

Seminarium dyplomowe  ćwiczenia 30 26 

Razem: 675 96 

 

 

Studia niestacjonarne I stopnia 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna 

godzin zajęć 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mikroekonomia wykład/ćwiczenia 20/20 6 

Makroekonomia wykład/ćwiczenia 20/20 6 

Podstawy zarządzania wykład/warsztaty 

internetowe 
10/10 3 

Podstawy marketingu wykład/warsztaty 

internetowe 
10/10 3 

Podstawy finansów konwersatorium  20 4 

Finanse przedsiębiorstw wykład 20 4 

Praca projektowa: Analiza 

finansowa 

konwersatorium/warsztat

y internetowe  
20/10 4 

Podstawy rachunkowości wykład/ćwiczenia 20/10 4 

Analiza ekonomiczna  wykład/ćwiczenia 20/10 4 

Międzynarodowe Stosunki 

Gospodarcze 

konwersatorium 
20 4 

Polityka społeczno-gospodarcza konwersatorium 20 4 

Rynki finansowe wykład/warsztaty 

internetowe 
10/10 2 
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Ekonometria menedżerska  warsztat/konwersatorium 

komputerowe 
20/20 6 

Analiza ekonomiczna 

przedsiębiorstwa 

konwersatorium 
20 6 

Wnioskowanie statystyczne konwersatorium 

komputerowe 
20 4 

Prawo gospodarcze i nadzór 

korporacyjny  

wykład/warsztaty 

internetowe 
10/10 2 

Zarządzanie finansami w 

przedsiębiorstwie 

konwersatorium 
20 6 

Seminarium dyplomowe  ćwiczenia 20 26 

Razem: 390 96 

 

 

Moduły zajęć do wyboru dla studiów stacjonarnych 

Nazwa modułu zajęć Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczna godzin Liczba punktów 

ECTS Do wyboru 1: Język obcy II 
ćwiczenia 90 6 

Do wyboru 2 (2 z 3): Społeczno-

humanistyczny  wykład 60 8 

Do wyboru 3: Język obcy II 
ćwiczenia 60 4 

Seminarium dyplomowe 

(semestr V i VI) ćwiczenia 60 26 

Specjalność konwersatorium 150 30 

Razem: 420 74 

 

 

Moduły zajęć do wyboru dla studiów niestacjonarnych 

Nazwa modułu zajęć Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczna godzin Liczba punktów 

ECTS Do wyboru 1: Język obcy II 
ćwiczenia 60 6 

Do wyboru 2 (2 z 3): Społeczno-

humanistyczny  wykład 60 8 

Do wyboru 3: Język obcy II 
ćwiczenia 40 4 

Seminarium dyplomowe 

(semestr V i VI) ćwiczenia 40 26 

Specjalność konwersatorium 100 30 

Razem: 300 74 
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3.2.  Plan studiów  

 

Plan studiów stanowi załącznik nr 1. 

 

3.3. Sylabusy poszczególnych przedmiotów   

 

Sylabusy poszczególnych przedmiotów (zał. nr 2) zawierają sposoby weryfikacji i oceny 

osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia. 

 

3.4. Warunki ukończenia studiów 

 

Warunki ukończenia studiów zostały określone w Regulaminie studiów Uczelni 

Łazarskiego oraz w Regulaminie dyplomowania. 

Warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „Finanse i 

rachunkowość” jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów. Datą ukończenia studiów jest data 

złożenia egzaminu licencjackiego. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:  

1) spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów oraz uzyskanie nie 

mniej niż 185 punktów zaliczeniowych ECTS;  

2) uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej;  

3) zaliczenie studenckich praktyk zawodowych;  

4) złożenie w dziekanacie karty obiegowej. 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną przez Dziekana Wydziału komisją w 

terminie wyznaczonym przez Dziekana. 

 

3.5. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 

 
Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na Uczelni 

Łazarskiego, na kierunku „Finanse i rachunkowość”, zobowiązany jest do odbycia w trakcie 

studiów praktyki zawodowej w wymiarze 160 godzin. Praktykom zawodowym przypisano 5 

punktów ECTS. 
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Cel praktyk 

Praktyki mają na celu: 

• Poszerzenie wiedzy pozyskanej w trakcie toku studiów. 

• Wykształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej. 

• Rozwój określonych umiejętności zawodowych związanych z miejscem praktyki. 

• Rozwój zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych w ramach określonej 

organizacji. 

• Zapoznanie się ze standardami pracy, organizacji i struktury funkcjonowania instytucji 

publicznych lub prywatnych. 

• Zapoznanie się z zakresem obowiązków, zasad organizacji pracy, procedur 

stosowanych przy wykonywaniu określonych zadań, planowania pracy oraz kontroli i 

odpowiedzialności za wykonane przedsięwzięcia. 

 

Szczegóły znajdują się w sylabusie praktyk wraz z ramowych ich programem. Zasady i formę 

odbywania praktyk zawodowych oraz ich system kontroli i ewaluacji reguluje Regulamin 

studenckich praktyk zawodowych. 

 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1. Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  

Załącznik nr 2. Sylabusy poszczególnych przedmiotów dla studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych  

 


