Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Dyrektor Finansowy - Zarządzania Finansami
w roku akademickim 2018/2019
Nazwa kierunku studiów podyplomowych: Dyrektor Finansowy - Zarządzanie Finansami
Kierownik studiów: dr hab. inż. Anna Ćwiąkała – Małys, prof. nadzw. UWr, mgr Marzena Karpińska
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Profil studiów: ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu)
Obszar kształcenia: nauki społeczne
Adresat studiów: indywidualna działalność gospodarcza, korporacje finansowe, banki, towarzystwa
finansowo-inwestycyjne, giełda
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 7 maja 2018 r. do 5 października 2018 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być
przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe,
określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując
powody nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia
podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej
dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 6. Absolwent
otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zasady odpłatności: 3100 zł (trzy tysiące sto złotych) za dwa semestry płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (pod warunkiem zapisania się min. 30
osób); nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna),
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia;
Wskazanie interesariuszy zewnętrznych: W ramach przygotowań do otwarcia Studiów
Podyplomowych Dyrektor Finansowy - Zarządzanie Finansami zostały przeprowadzone konsultacje z

interesariuszami zewnętrznymi. Byli nimi: pracownicy banków, towarzystw finansowych, towarzystw
inwestycyjnych oraz doradcy inwestycyjni- absolwenci naszego Wydziału, kierunku ekonomia.
Zwrócili oni uwagę na istotne znaczenie zarządzania finansami wspartego prognozowaniem, przy
wykorzystaniu narzędzi ilościowych w procesie podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych.
Jednocześnie zauważyli, że w obecnej sytuacji gospodarczej nie wystarcza już intuicja. Konieczne
jest wsparcie procesu zarządzania finansami szczegółowymi informacjami uzyskanymi w wyniku
zastosowania nowoczesnych ilościowych narzędzi wykorzystujących rozwiązania informatyczne.
Jednocześnie podkreślili znaczenie i wagę odpowiedzialności w rozumieniu prawnym za
podejmowane decyzje finansowe.
Ogólne cele kształcenia:
Celem Studiów Podyplomowych jest:
 przekazanie Uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu teorii i narzędzi zarządzania finansami. W
szczególności dotyczy to wiadomości niezbędnych w procesie podejmowania racjonalnych decyzji
finansowych, warunkujących osiąganie rentowności zainwestowanych kapitałów, terminowego
realizowania zobowiązań, tworzenia bazy finansowej na kolejne lata;
 rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji praktyków zajmujących się
zarządzaniem finansami na co dzień;
 rozwijanie umiejętności logiczno- analitycznego myślenia przy wykorzystaniu różnych narzędzi
ilościowych w procesie zarządzania finansami;
 wskazanie rozwiązań prawnych wykorzystywanych w zarządzaniu finansami.
Typowe miejsca pracy absolwentów:
Indywidualna działalność gospodarcza, korporacje finansowe, banki, towarzystwa finansowoinwestycyjne, giełda.
Możliwość kontynuacji kształcenia:
Dla absolwentów, którzy nie ukończyli studiów istnieje możliwość podjęcia 2 - letnich studiów
niestacjonarnych ekonomii drugiego stopnia w ramach jednej z dwóch specjalności – Prawo w
biznesie lub Analiza i zarządzanie w biznesie.
Uzasadnienie utworzenia nowych studiów podyplomowych:
Należy wskazać na dwa powody utworzenia w/w Studiów Podyplomowych.
Po pierwsze – w obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce nie wystarcza już kierowanie
i
podejmowanie decyzji w jednostce organizacyjnej w oparciu o intuicję i podstawową wiedzę
finansową. Złożoność procesów gospodarczych i ciągle rosnąca konkurencja na rynkach światowych
wymaga podejmowania specjalistycznych decyzji finansowych, które są jedynie możliwe przy
zastosowaniu różnorodnych narzędzi ilościowo- finansowych, wspomaganych oprogramowaniem
informatycznym.
Po drugie – wyżej wymienione, specjalistyczne Studia Podyplomowe, adresowane są do praktyków,
którzy sygnalizują potrzebę utworzenia tego typu studiów, stąd zatem oczekiwane wśród
potencjalnych kandydatów. Podobne oczekiwania formułują także studenci, którzy nie dysponują
pogłębioną i specjalistyczną wiedzą z tego zakresu.
Założeniem tego rodzaju sposobu kształcenia w zakresie wyspecjalizowanej dziedziny zarządzania
finansami, jest przede wszystkim uzupełnienie ogólnoakademickiej wiedzy absolwentów różnych
uczelni, istotne dla prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych. Umożliwienie
absolwentom wyższych studiów specjalizacji zawodowej jest uzasadnione i odpowiada potrzebom
rynku pracy. Planowany termin uruchomienia tych studiów to nowy rok akademicki 2018/2019.
Program Studiów Podyplomowych Dyrektor Finansowy
- Zarządzanie Finansami będzie
realizowany w głównej mierze przez kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Nauk Ekonomicznych
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz praktyków

gospodarczych. Są to pracownicy o najwyższych kwalifikacjach i kompetencjach, gwarantujących
oczekiwaną jakość kształcenia.
Jednocześnie są to praktycy, którzy wykorzystują wiedzę i
rozwiązania naukowe w praktyce gospodarczej.
PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów Podyplomowych obejmuje 171 godzin (92 godzin w I semestrze i 79 godziny
w II semestrze). Na program składa się 14 przedmiotów, 6 w I semestrze i 7 w II semestrze. Ogólna
liczba punktów ECTS dla tych studiów wynosi 33.
L.p.
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