
Specjalność międzykierunkowa Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa I i II st. 

 
 Oferowana specjalność międzykierunkowej „Zarządzania finansami przedsiębiorstwa” 

obejmuje zestaw przedmiotów umożliwiających studentom zapoznanie się z teoretycznymi i 

praktycznymi problemami związanymi z podejmowaniem optymalnych decyzji finansowych w 

przedsiębiorstwie, zmierzających do wzrostu jego wartości przy zachowaniu właściwej zdolności do 

terminowego regulowania zobowiązań. Znajomość tych problemów jest niezbędna dla każdego 

menedżera finansowego i warunkuje możliwość sprostania konkurencji na rynku, a także prawidłowy 

rozwój firmy przy utrzymaniu jej należytego standingu finansowego. Ugruntowaniu nabywanych 

wiadomości służyć będzie udział w jednym z podanych seminariów magisterskich. Tematyka pracy 

magisterskiej powinna być związana z problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 

rynków finansowych, oceny efektywności ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. 

 Ukończenie studiów z uwzględnieniem zestawu przedmiotów specjalistycznych oraz 

seminarium, jakie oferuje specjalność, powinno umożliwić studentom uzyskanie wiedzy przy 

podejmowaniu w praktyce racjonalnych decyzji finansowych w konkretnych warunkach, w jakich 

funkcjonuje przedsiębiorstwo. Dlatego w czasie zajęć istotną wagę przywiązuje się do stosowania w 

praktyce wiadomości teoretycznych. Jednocześnie ukończenie specjalności uprawnia absolwenta do 

uzyskania certyfikatu ze specjalnością w dziedzinie: „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa”.  

 

 Koordynatorem ścieżki oraz upoważnionym do podpisywania certyfikatów jest  

prof. dr hab. J. Grzywacz. 

 

 Dodatkowe informacje  - Sekretariat Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji p. 114, gm. 

M, tel. 564 93 28. 

 
Uzyskanie certyfikatu ukończenia specjalności międzykierunkowej Zarządzania Finansami 

Przedsiębiorstwa na poziomie licencjackim (studia I stopnia) wymaga uzyskania nie mniej niż 

21 punktów ECTS z przedmiotów wymienionych w poniższej tabeli. 

 

W ramach specjalności  seminaria licencjackie i magisterskie prowadzone są przez: 

prof. dr hab. M. Bryxa,  

prof. dr hab. J. Grzywacza,  

prof. dr hab. S. Kasiewicza,  

prof. dr hab. E. Mączyńską,  

dr hab. Andrzeja Fierlę,  

dr A. Adamską,  

dr P. Deca,  

dr hab. G. Główkę,  

dr M. Panfila,  

dr D. Podedworną-Tarnowską,  

dr W. Rogowskiego,  

dr H. Sokół,  

dr P. Staszkiewicza,  

dr E. Wierzbicką. 
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Uzyskanie certyfikatu ukończenia specjalności międzykierunkowej Zarządzania Finansami 

Przedsiębiorstwa na poziomie magisterskim (studia II stopnia) wymaga uzyskania nie mniej 

niż: 22 punkty ECTS z przedmiotów wymienionych w poniższej tabeli, 

podczas studiów na II poziomie (nie są uwzględniane punkty uzyskane na poziomie I). 

 

 

 

Specjalność międzykierunkowa Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa I i II st.
 

 

Lp. 
Nazwa specjalności 

międzykierunkowej  

 

Stopień 

studiów 

Przedmioty wchodzące w skład specjalności 
 

Koordynator 
Instytut/katedra, 

kolegium,  

(telefon wew.) 
Sygnatura Nazwa przedmiotu 

1.   

Zarządzanie 

finansami 

przedsiębiorstwa 

I 

Przedmioty obowiązkowe: 

Prof. dr hab. 

Jacek Grzywacz 

Instytut Finansów 

Korporacji i 

Inwestycji KNoP 

tel: 22, 564 9328 

12003 lub 

12141 

12019 lub 

12020 

23803 

23433 

Analiza ekonomiczno-finansowa lub 

Analiza finansowa 

Finanse przedsiębiorstwa  

Finansowanie małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce 

Rynek kapitałowy 

Przedmioty fakultatywne (do wyboru): 

12104 

13702 

13154 

13143 

12055 

13078 

12129 

13114 

13120 

Biznesplan 

Fundusze inwestycyjne i emerytalne 

Metody wyceny przedsiębiorstw 

Ocena projektów inwestycyjnych 

Rachunkowość i sprawozdawczość 

finansowa 

Rozliczenia podatkowe 

przedsiębiorstw 

Rynki finansowe 

Wycena nieruchomości 

Zarządzanie płynnością finansową 

przedsiębiorstwa 

 

 

Lp. 
Nazwa specjalności 

międzykierunkowej  

 

Stopień 

studiów 

Przedmioty wchodzące w skład specjalności 
 

Koordynator 
Instytut/katedra, 

kolegium,  

(telefon wew.) 
Sygnatura Nazwa przedmiotu 

2.   

Zarządzanie 

finansami 

przedsiębiorstwa 

II 

Przedmioty obowiązkowe: 

Prof. dr hab. 

Jacek Grzywacz 

Instytut Finansów 

Korporacji i 

Inwestycji KNoP  

tel: 22, 564 9328 

23803 

23391 

23433 

13250 

23740 

23414 

22082 

Finansowanie małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce 

Struktura kapitału w 

przedsiębiorstwie 

Rynek kapitałowy 

System podatkowy w Polsce 

Bankowa obsługa finansowa 

przedsiębiorstwa 

Zarządzanie ryzykiem finansowym w 

przedsiębiorstwie 

Zarządzanie wartością 

przedsiębiorstwa 

Przedmioty fakultatywne (do wyboru): 

13154 

23094 

23123 

13106 

13114 

22075 

Metody wyceny przedsiębiorstw 

Polityka fiskalna 

Rynek instrumentów pochodnych 

Ubezpieczenia gospodarcze 

Wycena nieruchomości 

Zarządzanie bankiem 

 
Opłata za certyfikat specjalności wynosi 30 zł. 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 

66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 


