Charakterystyka rynkowa kierunku
Nazwa kierunku:

Finanse i inwestycje

Specjalność:
Stopień studiów:

Studia I stopnia

Cel studiów na kierunku
Celem studiów jest kształcenie specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie zarządzania finansami
przedsiębiorstw oraz inwestycji rzeczowych i kapitałowych. Obszarem ich działania będą komórki
organizacyjne wyspecjalizowane w zarządzaniu finansowym w podmiotach gospodarczych.
Celem kierunku jest również dostarczenie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą
absolwentom na samodzielne rozpoczęcie działalności gospodarczej, zatrudnienie w komórkach
finansowych przedsiębiorstw oraz w instytucjach finansowych i doradczych.
Adresaci kierunku
Od kandydata oczekuje się, że będzie wykazywał zainteresowanie problematyką szeroko
rozumianych finansów, w tym finansowania przedsiębiorstw, funkcjonowania przedsiębiorstw na
rynku kapitałowym, przygotowania, realizacji oraz oceny inwestycji rzeczowych i kapitałowych.
Kierunek jest adresowany do osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką finansową,
otwartych na nowe wyzwania, które posiadają umiejętności analityczne i chcą realizować karierę
zawodową w obszarze finansów. Jest to oferta dla osób zamierzających zdobyć wiedzę z zakresu
zarządzania finansami przedsiębiorstwa, funkcjonowania rynków finansowych oraz przygotowania,
realizacji i oceny projektów inwestycyjnych. Oferta kierowana jest również do osób planujących
kontynuowanie rodzinnych tradycji biznesowych i pragnących poszerzać posiadane kwalifikacje.
Zakres dostarczanej wiedzy, umiejętności i postaw
Kierunek dostarcza praktycznej wiedzy na temat:
• zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
• funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego,
• planowania, realizacji i oceny projektów inwestycyjnych,
• funkcjonowania systemu bankowego,
• nowoczesnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa.
Program kierunku pozwala na zdobycie przez studenta umiejętności w zakresie:
• planowania finansowego w przedsiębiorstwie,
• oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
• podejmowania decyzji inwestycyjnych,
• wyceny papierów wartościowych.
Kierunek kształtuje u studenta postawę otwartości i gotowości do podejmowania decyzji
inwestycyjnych i finansowych.
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Możliwości zatrudnienia
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z
2014 r. poz. 1145, z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1876, tekst jednolity według stanu
na dzień 25 stycznia 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 227) absolwenci kierunku Finanse i inwestycje
uzyskają praktyczne przygotowanie zawodowe otwierające przed nimi możliwości zatrudnienia w
charakterze:
- analityk kredytowy (241302),
- specjalista bankowości (241304),
- specjalista do spraw finansów (241306),
- pozostali analitycy finansowi (241390),
- pośrednik finansowy (331103).
Kierunek ten może stanowić podstawę do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) w zakresie
nauk społecznych, jeśli tylko wymagania wstępne na to pozwolą. Inną możliwością pogłębiania
kwalifikacji są studia podyplomowe czy kursy prowadzone przez uczelnie i inne instytucje naukowodydaktyczne.
Informacje dodatkowe
Program kierunku będzie realizowany przy wsparciu i udziale menedżerów przedsiębiorstw i
instytucji otoczenia biznesowego.
Na kierunku wykorzystane będą zaawansowane metody nauczania i gra symulacyjna z
zastosowaniem nowoczesnych metod informatycznych.
Studenci będą odbywali praktyki zawodowe, które pozwolą na połączenie wiedzy teoretycznej z
umiejętnościami praktycznymi.
Wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, prowadząca badania w obszarze merytorycznym kierunku
Finanse i inwestycje, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.
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