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Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 3/21  

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku  

z dnia 27 stycznia 2021 roku  

PUZ we Włocławku 

Instytut Nauk Społecznych i Technicznych 

Zakład Finansów i Rachunkowości 

 

OPIS PROCESU PROWADZĄCEGO DO UZYSKANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

DLA KIERUNKU MENEDŻERSKIE STUDIA FINANSOWO - PRAWNE 

CYKL KSZTAŁCENIA:  2021/2022 – 2022/2023 

SPECJALNOŚCI (SPECJALIZACJE): 

 

1) FINANSE DLA MENEDŻERA 

2) GOSPODARKA PUBLICZNA 

 

1. Kierunek Menedżerskie Studia Finansowo – Prawne należy do dziedziny nauk 

społecznych, dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse; pozostałe dyscypliny: nauki  

o zarządzaniu i jakości; nauki prawne. 

2. Kierunek jest realizowany w Zakładzie Finansów i Rachunkowości, przy współpracy 

Zakładów: Zarządzanie i Administracja, które wchodzą w skład Instytutu Nauk 

Społecznych i Technicznych oraz ze Studium Języków Obcych. 

3. Kierunek Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne realizowany jest w ramach studiów 

drugiego stopnia – stacjonarnych. 

4. Studia trwają 2 lata, 4 semestry. W celu  uzyskania tytułu zawodowego magistra student 

powinien zdobyć co najmniej 120 punktów ECTS (minimum po 30 punktów ECTS  

w każdym semestrze). 

5. W procesie definiowania efektów uczenia się oraz w procesie przygotowania programu 

studiów uwzględniono opinie interesariuszy (głównie: pracodawców i studentów), jak 

również doświadczenia i wzorce międzynarodowe np. wnioski z analizy zgodności 

efektów uczenia się  z potrzebami rynku; monitoring karier zawodowych absolwentów.  
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Opinie interesariuszy zewnętrznych w obszarze programu studiów drugiego stopnia 

zostały uzyskane podczas spotkań Rad Ekspertów. W trakcie prac nad programem 

studiów uwzględniono zarówno sugestie i wskazówki interesariuszy, jak również uwagi 

wykładowców Zakładów: Finanse i Rachunkowość, Administracja i Zarządzanie oraz 

propozycje studentów wyżej wymienionych kierunków. 

6. Odniesienie do misji i strategii Uczelni  

Zgodnie z Uchwałą nr 43/20 Senatu PUZ we Włocławku z dnia 16 grudnia 2020 roku 

przyjęto „Strategię rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na lata 

2021-2024, z której wynika m.in. misja Uczelni, wskazująca jako powinność PUZ we 

Włocławku kształcenie praktyczne na wysokim poziomie dające absolwentom wiedzę  

i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub jej rozwoju.  

Strategia Uczelni określa także cele strategiczne i operacyjne, z których wynika m.in. 

dążenie do doskonalenia jakości kształcenia oraz realizacji programu studiów przy ścisłej 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jednym z podstawowych założeń 

jest kształtowanie młodych ludzi atrakcyjnych na rynku pracy, posiadających zdolność 

logicznego konstruowania wniosków oraz mających aspiracje intelektualne  

i zawodowe. Realizacja kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne wpisuje się w 

misję Uczelni oraz strategię jej rozwoju.  

Kształcenie realizowane będzie według nowoczesnych standardów edukacyjnych przy 

udziale profesjonalistów i wybitnych fachowców (teoretyków i praktyków) oraz  

z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań technologicznych. Proponowany program 

studiów ma celu rozszerzenie kompetencji menedżera do podejmowania decyzji 

ekonomiczno-finansowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz kompetencje 

społeczne, który dodatkowo charakteryzować się będzie mobilnością i wysoką 

elastycznością na rynku pracy.  

Kierunek Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne przygotuje absolwenta otwartego na 

nowe doświadczenia, kreatywnego i skutecznego w realizacji wyzwań intelektualnych 

oraz zawodowych. Będzie on również wykazywał się gotowością do aktywnego, 

świadomego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.  

7. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z Ramowym systemem weryfikacji 

efektów uczenia się, stanowiącym Załącznik nr 6. 

8. Sylwetka absolwenta  

Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne to studia drugiego stopnia przeznaczone dla 

kandydatów posiadających co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, pozyskane  
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w wyniku kształcenia na kierunkach z dziedziny nauk społecznych w ramach dyscyplin: 

ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne oraz nauki o polityce  

i administracji.  

Studia drugiego stopnia umożliwią doskonałe przygotowanie do pełnienia funkcji 

menedżerskich w przedsiębiorstwach, organizacjach finansowych lub instytucjach 

publicznych i JST.  

Absolwent kierunku posiada rozszerzoną wiedzę, umiejętności praktyczne  

i kompetencje społeczne z zakresu nauk społecznych, dyscypliny: ekonomia  

i finanse, jak również w obszarze zagadnień prawnych i zarządzania, co pozwala m.in. na 

podejmowanie odpowiedzialnych decyzji finansowych, ekonomicznych  

i zarządczych w przedsiębiorstwie i instytucjach publicznych, prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej oraz kierowanie grupami pracowników. Posiada również 

umiejętności wykorzystania rozszerzonej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i prawa 

w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych oraz ochrony własności 

intelektualnej i praw autorskich. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia  

i uzupełniania nabytej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z obszaru nauk 

społecznych, w optymalnym stopniu odpowiadających wymaganiom dynamicznie 

zmieniającego się rynku, przede wszystkim w odniesieniu do aspektów menedżersko-

finansowo-prawnych.  

Absolwent kierunku będzie potrafił samodzielnie analizować finansowe zasoby  

w organizacji, rzetelnie oceniać jakość danych ekonomicznych, identyfikować  

i rozwiązywać problemy finansowo-menedżerskie, wykazując się przy tym znajomością 

prawa oraz kreować konstruktywne rozwiązania. Ponadto nabytą wiedzę wykorzysta  

w praktyce, zarówno na samodzielnych stanowiskach, jak i na poziomie 

instytucjonalnym, w przedsiębiorstwach krajowych i na arenie międzynarodowej oraz w 

podmiotach i instytucjach sektora finansów publicznych. 

Absolwent kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne otrzymuje dyplom 

ukończenia studiów drugiego stopnia i tytuł zawodowy magistra. Program studiów 

obejmuje przedmioty kierunkowe, kompetencyjne, kształcenia ogólnego oraz 

specjalnościowe umożliwiające absolwentowi sprawne poruszanie się w obszarze 

finansów, rachunkowości, prawa i zarządzania. Program studiów łączy specjalistyczne 

przygotowanie przyszłych praktyków gospodarczych oraz umożliwia kontynuowanie 

kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz na studiach Master of Business 

Administration (MBA).  
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Absolwent kierunku studiów drugiego stopnia realizując jedną z dwóch specjalności 

posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne: 

a) W ramach specjalności FINANSE DLA MENEDŻERA studenci zdobywają 

gruntowną wiedzę merytoryczno-empiryczną z zakresu gospodarki finansowej 

przedsiębiorstw i podmiotów finansowych, strategicznej rachunkowości zarządczej 

oraz nowoczesnych metod podejmowania decyzji finansowych. Absolwenci uzyskują 

rozszerzone umiejętności posługiwania się narzędziami i technikami controlingu czy 

zarządzania finansowego, które wykorzystywane są w planowaniu finansowym, 

ocenie sytuacji finansowej, wycenie wartości podmiotów gospodarczych oraz 

podczas analizy zagrożenia bankructwem.  

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych  

w służbach finansowo-księgowych jednostek publicznych i przedsiębiorstw różnych 

branż. Mogą podjąć pracę w bankach, urzędach skarbowych, firmach audytorskich, 

korporacjach międzynarodowych, biurach rachunkowych, jednostkach administracji 

rządowej oraz samorządowej, a także jako analitycy finansowi czy doradcy 

inwestycyjni w firmach zarządzających kapitałem (fundusze inwestycyjne, fundusze 

emerytalne). Ponadto są przygotowani do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej oraz mogą zajmować stanowiska głównego księgowego, dyrektora 

finansowego, audytora wewnętrznego lub zewnętrznego.  

Absolwent specjalności FINANSE DLA MENEDŻERA potrafi prawidłowo 

posługiwać się normami prawnymi, etycznymi i zawodowymi, w celu realizowania 

konkretnych zadań z zakresu rachunkowości i finansów w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. Analizuje zjawiska ekonomiczne, finansowe, rachunkowe, 

identyfikuje ich uwarunkowania oraz występujące problemy i potrafi zaproponować 

odpowiednie rozwiązania. Pozyskane kwalifikacje pozwolą absolwentowi 

efektywnie realizować czynności analityczne i operacyjne, a umiejętność trafnej 

interpretacji danych ułatwi dokonywanie prawidłowych ocen sytuacji finansowej, 

pozwalając tym samym sprawnie zarządzać finansami organizacji. Zdobyta wiedza 

ma charakter praktyczny, osadzony we współczesnych teoriach funkcjonowania 

rynku finansowego i standardach międzynarodowych.  

b) Absolwent specjalności GOSPODARKA PUBLICZNA to osoba, która jest 

doskonale przygotowana do pełnienia różnych funkcji, w tym zajmowania stanowisk 

menedżerskich w podmiotach sektora publicznego. Wyposażona jest  

w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną z zakresu  finansów publicznych, państwowych 
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i samorządowych, dzięki czemu jest przygotowana do podjęcia obowiązków 

wymagających znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem środkami 

publicznymi i optymalnego wykorzystania zasobów publicznych. Absolwent posiada 

także pogłębioną wiedzę dotyczącą gospodarki przestrzennej  oraz transportowej 

miast i regionów niezbędną do efektywnego rozwiązywania problemów 

wyłaniających się na tle funkcjonowania jednostek sektora publicznego. Studenci 

zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia analiz, a następnie podejmowania 

skutecznych decyzji gospodarczych  np. dotyczących wyboru projektów 

inwestycyjnych, usług publicznych, pozyskiwania funduszy na finansowanie 

projektów o charakterze publicznym czy nawiązywania współpracy pomiędzy 

jednostkami sektora publicznego a sektorem prywatnym (partnerstwo publiczno-

prywatne).  Absolwent tej specjalności potrafi samodzielnie wyznaczać swoje 

zadania w kontekście celów organizacji i charakterystyki zajmowanego stanowiska 

ponadto posiada umiejętność analizowania zjawisk społecznych istotnych z 

perspektywy prawidłowego funkcjonowania gospodarki publicznej, a także wyróżnia 

go wiedza z zakresu nauk społecznych, która umożliwia prawidłową analizę i ocenę 

procesów decyzyjnych.  Studia przygotowują absolwenta do zajmowania stanowisk 

menedżerskich w strukturach administracji publicznej, jednostkach sektora finansów 

publicznych, przedsiębiorstwach świadczących usługi publiczne, a także firmach 

prywatnych realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego. 

9. Absolwent kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne uzyskuje poziom biegłości 

językowej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.  

10. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

wynosi 62  punkty ECTS, co stanowi 52 % wszystkich punktów ECTS. 

11. Liczba punktów ECTS, która jest przypisana do zajęć o charakterze praktycznym na 

każdej ze specjalności: Finanse dla Menedżera i Gospodarka publiczna: 81,5 punktów 

ECTS, co stanowi 68% wszystkich punktów ECTS. 

12. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach przedmiotów podlegających 

wyborowi – 56  punktów ECTS, co stanowi 47%  łącznej liczby punktów ECTS. 

13. Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin naukowych w łącznej 

liczbie punktów ECTS: 

 dyscyplina naukowa wiodąca: ekonomia i finanse  – 74% (89  pkt ECTS) 

 dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości – 15% (18 pkt ECTS)  
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 dyscyplina naukowa: nauki prawne    – 11% (13 pkt ECTS)  

14. Opis metod kształcenia 

Na kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne stosowane będą różnorodne 

metody kształcenia (zarówno w formie tradycyjnej jak z wykorzystaniem narzędzi 

platformy Moodle): wykłady (interaktywne, informacyjne, z elementami konwersatorium, 

z prezentacjami multimedialnymi), zajęcia problemowe, zajęcia projektowe, zajęcia 

ćwiczeniowe (ze szczególnym naciskiem na analizowanie przypadków), zajęcia 

laboratoryjne, warsztaty, projekty, seminaria, itp. 

15. W zakresie wymagań, jakie stawiane są pracom dyplomowym, stosuje się postanowienia 

odpowiednich regulacji dotyczących zarządzania jakością kształcenia. 

16. Informacja o praktykach 

Praktyki zawodowe – ich celem jest umożliwienie wykorzystania przez studentów naby-

tej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu w zakładzie pracy, w którym istnieje 

możliwość zrealizowania efektów uczenia się. Celem praktyki zawodowej jest 

wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych.  

Zaliczenie praktyk odbywa się po uprzednim przedłożeniu dzienniczka praktyk  

z pozytywną oceną opiekuna, wyznaczonego przez podmiot, u którego student odbył 

praktykę.  

Praktyki zawodowe dla studentów kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne 

realizowane będą w IV semestrze w wymiarze 480 godzin, za które student otrzymuje 

łącznie 20 punktów ECTS. 

Praktyki zawodowe będą się odbywać w siedzibie podmiotu o profilu odpowiednim dla 

zrealizowania kierunkowych efektów uczenia się. Podczas praktyk student nabędzie 

wiedzę i umiejętności, dotyczące m.in. funkcjonowania danego podmiotu, 

podejmowanych decyzji czy realizowanych zamierzeń strategicznych.  

Podczas praktyk zawodowych student nabędzie umiejętności praktyczne, pozyska też 

kompetencje społeczne oraz będzie wykonywał zadania w środowisku dedykowanym dla 

kierunku i specjalności czyli w siedzibie konkretnego podmiotu umożliwiającego 

zrealizowanie odpowiednich efektów uczenia się. 

Szczegółowa dokumentacja, a także informacje na temat zasad odbywania i Regulamin 

praktyk zawodowych znajdują się na uczelnianej stronie internetowej. Nadzór nad 

aktualnością powyższych danych sprawuje pracownik Działu Nauczania odpowiedzialny 

za praktyki zawodowe. 
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17. W roku akademickim 2021/2022 na kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne 

planowane jest przyjęcie 70 studentów studiów stacjonarnych.  

18. Kierunek Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne jest realizowany w PUZ w ramach 

profilu praktycznego. Kadra dydaktyczna legitymuje się doświadczeniem zawodowym, 

praktycznym, zdobytym poza uczelnią wyższą.  

19. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w pro-

gramie studiów są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności 

zawodowej i w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych 

czynności praktycznych przez studentów.  


