Charakterystyka rynkowa specjalności
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Stopień studiów:

Studia II stopnia

Cel studiów na specjalności
Celem studiów na specjalności Menedżer finansowy jest dostarczenie wiedzy i wykształcenie
umiejętności, które pozwolą absolwentom uzyskać zatrudnienie na stanowiskach specjalistów do
spraw finansowych w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach finansowych i doradczych.
Celem specjalności jest również kształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania
portfelem inwestycji, szeroko rozumianego doradztwa inwestycyjnego, wyceny papierów
wartościowych i prognozowania sytuacji na rynkach finansowych.
Adresaci specjalności
Specjalność Menedżer finansowy adresowana jest do osób dynamicznych, ambitnych i
kreatywnych, posiadających umiejętności analityczne i otwartych na nowe wyzwania, które chcą
realizować karierę zawodową w zakresie finansów.
Adresatami specjalności są osoby zainteresowane wiedzą z zakresu funkcjonowania rynków
finansowych, podejmowania decyzji inwestycyjnych i oceny standingu finansowego
przedsiębiorstw.
Kandydaci na specjalność Menedżer finansowy to także osoby zainteresowane problematyką
profesjonalnego doradztwa finansowego i zarządzania portfelami inwestycyjnymi, które planują
w przyszłości uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi.
Zakres dostarczanej wiedzy, umiejętności i postaw
Zakres przekazywanej wiedzy i umiejętności odnosi się do praktyki zarządzania finansami,
zarówno w wymiarze profesjonalnym, jak i osobistym. Treści programu nauczania oraz formy
zaliczeń przedmiotów zostały tak dobrane, by wykształcić jak największą liczbą umiejętności
praktycznych.
Program studiów na specjalności Menedżer finansowy jest dostosowany do wymogów
stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego, które mają na celu odróżnienie specjalistów w
zakresie zarządzania finansami od niewykwalifikowanych sprzedawców produktów finansowych.
Specjalność dostarcza szczegółowej wiedzy na temat:
• technik i narzędzi zarzadzania finansami
• planowania, realizacji i oceny strategii inwestycyjnych
• zarządzania finansami osobistymi
• zarządzania ryzykiem inwestycyjnym i finansowym
• wyceny instrumentów finansowych
• funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego
• oceny fuzji i przejęć przedsiębiorstw
© 2021-05-16 Wydział Zarządzania UŁ
Strona 1 z 2

Program specjalności pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie:
• praktycznego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
• konstruowania strategii inwestycyjnych w ramach działalności gospodarczej oraz na
rynku giełdowym
• tworzenia efektywnych portfeli inwestycyjnych
• wykorzystania analizy fundamentalnej i technicznej
• zarządzania finansami osobistymi własnymi lub na zlecenie
• doradztwa finansowego i inwestycyjnego
• analizy i wyboru alternatywnych metod inwestowania (metale szlachetne, dzieła sztuki,
surowce, produkty strukturyzowane)
Specjalność kształtuje u studenta postawę odpowiedzialności za odpowiedzialne zarządzanie
finansami, profesjonalne doradztwo i zarządzanie portfelem inwestycyjnym, która gwarantuje
utrzymanie właściwych standardów etycznych.
Możliwości zatrudnienia
Absolwenci specjalności Menedżer finansowy znajdą zatrudnienie jako eksperci w zakresie
zarządzania finansami, a w szczególności wykonujący zawody: dyrektor finansowy, doradca
finansowy, analityk giełdowy, specjalista zarządzania ryzykiem, dealer aktywów finansowych.
Absolwenci specjalności będą przygotowani do pełnienia funkcji specjalistów w zakresie
zarządzania finansami osobistymi oraz doradztwa finansowego (banki, fundusze inwestycyjne,
domy maklerskie).
Absolwenci specjalności Menedżer finansowy będą predysponowani do ubiegania się o
uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi (makler papierów
wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA) - program nauczania obejmuje zagadnienia
znajdujące się w wymaganiach stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie
egzaminów na licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.
Informacje dodatkowe
Program specjalności jest realizowany przy wsparciu i udziale praktyków, menedżerów
przedsiębiorstw z sektora finansowego, instytucji otoczenia biznesowego oraz doświadczonych
pracowników banków, domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych.
Na specjalności wykorzystane będą zaawansowane metody nauczania i gra symulacyjna z
zastosowaniem nowoczesnych metod informatycznych.
Wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, prowadząca badania w obszarze merytorycznym
specjalności Menedżer finansowy, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.
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