
MOŻESZ STUDIOWAĆ
RÓWNIEŻ W TRYBIE ONLINE

STUDIA PROWADZONE SĄ  
W JĘZYKU           LUB

2-LETNIE STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – 4 SEMESTRY

SPECJALNOŚCI:
•  Doradztwo podatkowe i kontrola podatkowa
•  Analityk finansowy
•  Audyt wewnętrzny
•  Bankowość i usługi finansowe II
•  Doradztwo inwestycyjne i consulting

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU FINANSE  
I RACHUNKOWOŚĆ Z AKREDYTACJĄ ACCA   
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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.  



PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów 
publicznych i sektorze prywatnym,

• makler giełdowy,

• broker, 
• specjalista ds. zarządzania ryzykiem, 
• analityk finansowy.

SPECJALNOŚĆ: ANALITYK 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. FI
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SPECJALNOŚĆ: AUDYT WEWNĘTRZNY  NOWOŚĆ 

Specjalność Audyt wewnętrzny została zaprojektowana dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i kwalifikacje niezbędne do 
pełnienia roli audytora wewnętrznego oraz pracownika szeroko rozumianej kontroli w sektorze publicznym i prywatnym. 
Absolwent może uzupełnić wiedzę oraz odbyć warsztat wykonania audytu na studiach podyplomowych, które pozwalają 
uzyskać Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie 
do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz wpis do Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY: 

• Standardy zawodowe, 
• Planowanie długoterminowe i ocena ryzyka w audycie wewnętrznym, 
• Metodyka audytu wewnętrznego,
• Wykrywanie oszustw i nadużyć, audyt IT.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
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• audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych i sektorze prywatnym,
• specjalista do spraw kontroli wewnętrznej,
• specjalista do spraw zarządzania ryzykiem.



PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• dyrektor departamentu banku,
• kierownik placówki bankowej,
• dyrektor sprzedaży,

• dyrektor ds. rozwoju produktu,
• doradca klienta korporacyjnego,
• analityk kredytowy.

SPECJALNOŚĆ: BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE II  

Bankowość i Private Wealth to specjalność kładąca nacisk na pogłębienie wiedzy z zakresu produktów bankowych i określania 
ryzyka podejmowanego przez banki. Absolwent zna zasady funkcjonowania sektora bankowego nakierowanego na świadczenie 
usług komercyjnych. Ma wiedzę na temat operacji kapitałowych i rozumie zasady private bankingu. Umie prezentować  
i objaśniać produkty, przeprowadzić kalkulację ich opłacalności i przedstawiać alternatywne formy inwestowania. Jest to 
więc specjalność nastawiona na wykształcenie umiejętności praktycznych, techniki sprzedaży i negocjacji w działalności 
doradczo–konsultingowej i sprzedażowej. Absolwent posiada umiejętności w zakresie zabezpieczania banku przed ryzykiem 
związanym z usługami Private Wealth. Posiada umiejętność sprzedaży i negocjacji produktów bankowych dla klientów 
indywidualnych.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY: 

• Zarządzanie bankiem i ryzykiem bankowym,
• Alternatywne formy inwestowania,
• Produkty strukturyzowane i instrumenty pochodne,
• Techniki sprzedaży i negocjacje w bankowości. FI
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SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO INWESTYCYJNE I CONSULTING

Specjalność jest oferowana studentom chcącym pogłębić wiedzę na temat budowy strategii przedsiębiorstwa oraz 
funkcjonowania firm mających problemy finansowe. Specjalność ma wykształcić zdolności menedżerskie do prowadzenia 
przedsiębiorstw z problemami finansowymi i wyprowadzania ich na ścieżkę wzrostu efektywności. Student na specjalności 
nabywa wiedzę, jak analizę strategiczną można wykorzystać do restrukturyzacji firmy i uniknięcia upadłości. Absolwent 
posiada szczegółową wiedzę w zakresie regulacji prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego oraz nowych zmian 
w KSH a także pomocy publicznej. Student zapoznaje się z nowymi regulacjami dotyczącymi upadłości i restrukturyzacji, 
poznaje zmiany, które zaszły w regulacjach dotyczących upadłości firm. Poznaje budowę planu restrukturyzacyjnego oraz 
działania w celu ratowania firmy: wycenę jej wartości, jak też pozyskanie funduszy UE na pomoc horyzontalną, sektorową  
i regionalną. Absolwent jest przygotowany do opracowania i zastosowania planu naprawczego (w tym łączenia i podziału oraz 
przekształceń kapitałowych i prawnych), restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu redukcji zadłużenia, symulacji wychodzenia 
z zapaści finansowej, opracowania etapów restrukturyzacji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• agent ubezpieczeniowy,
• rzeczoznawca majątkowy,
• doradca inwestycyjny,
• pośrednik w obrocie nieruchomościami,
• makler giełdowy.

umiejętności i kompetencje 
do oceny ryzyka 
inwestycyjnego

umiejętność 
podejmowania decyzji 

o charakterze 
finansowym
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REALIZOWANE PRZEDMIOTY: 

• Wycena wartości przedsiębiorstwa,
• Fundusze UE i pomoc publiczna dla przedsiebiorstw,
• Analiza strategiczna,
• Upadłość i restrukturyzacja firmy.



   

 

                  adres: 
   ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400          
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

KONTAKT DO REKRUTACJI

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NA KIERUNKU  
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Z AKREDYTACJĄ ACCA

umiejętności i kompetencje 
do oceny ryzyka 
inwestycyjnego

zaawansowane 
kompetencje 

z zakresu rachunkowości

umiejętność 
podejmowania decyzji 

o charakterze 
finansowym

umiejętność analizy  
zjawisk finansowych  

i prognozowania  
z wykorzystaniem  
metod ilościowych 

i wnioskowania 
statystycznego 

umiejętność prowadzenia 
działalności doradczej 

w odniesieniu do instytucji 
finansowych, przedsiębiorstw 

i osób fizycznych

umiejętność wykorzystania 
nowoczesnych technik 

informatycznych  
i informacyjnych w finansach  
i bankowości, w tym metod  

i technik pozyskiwania danych
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AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU
VISTULA
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: +48 22 45 72 300

@uczelniavistula

uczelniavistula

vistula.edu.pl

@uczelniavistula

uczelniavistula


