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2-LETNIE STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – 4 SEMESTRY
SPECJALNOŚCI:
• Doradztwo podatkowe i kontrola podatkowa
• Analityk finansowy
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W JĘZYKU
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SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO PODATKOWE I KONTROLA PODATKOWA
Studenci zapoznają się z systemem podatkowym i jego funkcjonowaniem, definiują pojęcie ryzyka podatkowego oraz określają
istotę i funkcje podatków. Studiują uwarunkowania zawarte w poszczególnych podatkach na tle regulacji obowiązujących
w państwach Unii Europejskiej. Zdobywają umiejętności określania obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych,
a także zapoznają się ze strategiami finansowania przedsiębiorstw, między innymi strategiami podatkowymi, minimalizacją
wydatków podatkowych lub ich optymalizacją. System opodatkowania ma wpływ na kształtowanie wartości firmy i osiąganie
dźwigni finansowej. Nauczysz się oceniać efektywność gospodarowania środkami finansowymi w podmiotach finansowych
i niefinansowych.
Uczestnicy potrafią oceniać efektywność gospodarowania środkami finansowymi w podmiotach finansowych i niefinansowych.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Systemy podatkowe i prawo podatkowe,
• Rachunkowość podatkowa,
• Rozliczenia podatkowe,
• Kontrola podatkowa.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• doradca podatkowy,
• specjalista do spraw kontroli finansowej,
• ekspert w przedsiębiorstwie,

• pracownik aparatu skarbowego i kontroli skarbowej,
• egzekutor lub inspektor kontroli,
• dyrektor finansowy.

Absolwent specjalności posiada wiedzę teoretyczną o modelach, teoriach i zasadach formułowanych w dziedzinie finansów
i rachunkowości i ich relacjach z gospodarką realną. Potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce zarządzania finansami
przedsiębiorstwa. Ma szerokie kompetencje w zakresie badań w dziedzinie finansów i rachunkowości. Zna wybrane
metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych oraz modelowania zjawisk i procesów zachodzących w finansach
i rachunkowości, w tym stosowania różnych metod analitycznych do planowania biznesu i pomiaru ryzyka prowadzenia
działalności gospodarczej i finansowej. Absolwent potrafi ocenić efektywność gospodarowania w podmiotach finansowych
i niefinansowych między innymi z wykorzystaniem metod rachunkowości zarządczej, zarządzania efektywnością, controllingu,
analizy strategicznej i pogłębionej analizy ekonomiczno–finansowej. Potrafi wskazać słabe strony i zagrożenia dla firm oraz
określać ich szanse rozwojowe.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Zaawansowana rachunkowość finansowa,
• Rachunkowość podatkowa,
• Zaawansowana analiza ekonomiczno-finansowa,
• Analiza strategiczna.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów
publicznych i sektorze prywatnym,
• makler giełdowy,

• broker,
• specjalista ds. zarządzania ryzykiem,
• analityk finansowy.
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SPECJALNOŚĆ: ANALITYK FINANSOWY

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NA KIERUNKU
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umiejętności i kompetencje
do oceny ryzyka
inwestycyjnego

umiejętność
podejmowania decyzji
o charakterze
finansowym

zaawansowane
kompetencje
z zakresu rachunkowości

umiejętność prowadzenia
działalności doradczej
w odniesieniu do instytucji
finansowych, przedsiębiorstw
i osób fizycznych

umiejętność analizy
zjawisk finansowych
i prognozowania
z wykorzystaniem
metod ilościowych
i wnioskowania
statystycznego

umiejętność wykorzystania
nowoczesnych technik
informatycznych
i informacyjnych w finansach
i bankowości, w tym metod
i technik pozyskiwania danych
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