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Międzynarodowe akredytacje ALK:

„
Szanowni Państwo,
Jedną z najciekawszych i najatrakcyjniejszych z punktu widzenia dochodowości oraz możliwości rozwoju
zawodowego jest sfera przedsiębiorczości i finansów.
Analiza naszych doświadczeń praktycznych w tym obszarze, uzupełniona o opinie profesjonalistów
– uczestników obrotu gospodarczego – umożliwiły nam zdiagnozowanie i nazwanie potrzeb, które generuje
rynek względem absolwentów studiów wyższych. Z analizy tej wynika, że najbardziej pożądanym przez
ten rynek absolwentem jest prawnik-finansista, rozumiejący nie tylko prawne aspekty funkcjonowania
przedsiębiorstw, ale i finansowo-ekonomiczne aspekty funkcjonowania prawa.
Mamy ambicję, środki i doświadczenie, aby tę niszę zagospodarować osobami doskonale przygotowanymi
do sprostania wyzwaniom, które są stawiane absolwentom przez międzynarodowe i krajowe środowiska
prawno-biznesowe w dobie globalizacji.
Ten cel chcemy zrealizować, zapraszając Państwa do udziału w elitarnych studiach dwukierunkowych
PRAWO I FINANSE. Realizowane w ich ramach ścieżka – prawo gospodarcze oraz zakres – doradztwo finansowe – umożliwiają zdobycie wiedzy,
umiejętności i kompetencji, które stanowią warsztat pracy nowoczesnego prawnika-finansisty. Eksperta wyposażonego w narzędzia umożliwiające
szybką adaptację do zmieniających się przepisów, reguł, środowisk i kultur, ale potrafiącego także odważnie wpływać na ten świat.
Warto obudzić w sobie ambicję i z tej szansy skorzystać.

prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz
Prorektor ds. Studiów Prawniczych
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min. 300

+ konwersatorium w j. angielskim
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„
Cel i specyfika programu

Ścieżka prawo gospodarcze nie jest „lepsza” od studiów ogólnych: jest inna, bo inne są wyzwania, którym
musi sprostać prawnik korporacyjno-biznesowy. Funkcjonuje on w otoczeniu międzynarodowym
– zmieniającym się błyskawicznie i zorientowanym na maksymalizację zysku. Co więcej, potrzeby
uczestników obrotu są inne. Dla przykładu, wymagają oni kompleksowego przedstawienia sytuacji prawnoekonomicznej przedsiębiorstwa, co jest możliwe tylko za pomocą narzędzi pracy prawnika (analiza prawna)
i finansisty (rachunek ekonomiczny). Stąd też program ścieżki jest odmienny, inne też są formy prowadzenia
zajęć. Na ścieżce wyłączną metodą dydaktyczną są formy interaktywne stosowane w bardzo małej grupie
konwersatoryjnej. To model bliski wzorcom amerykańskim i na nich oparty. Bardziej niż na wiedzę
pamięciową sprawdzaną w sesji egzaminacyjnej kładziemy tu nacisk na permanentną pracę nad
doskonaleniem umiejętności stosowania narzędzi przydatnych w praktyce. Dzięki temu absolwent, któremu
przełożony w korporacji poleci przygotować „na cito” opinię prawną w niszowym obszarze, będzie potrafił
zadaniu z powodzeniem sprostać, mimo że został rzucony na głęboką i nieznaną sobie wodę.
dr Mateusz Woiński
Prodziekan Kolegium Prawa

Studiowane w ramach kierunku finanse i rachunkowość przedmioty: ogólne, podstawowe i kierunkowe,
wyposażą absolwenta programu w atrybuty niezbędne każdemu finansiście, niezależnie od tego, gdzie i na
jakim stanowisku przyjdzie mu pracować, a przedmioty przewidziane w stworzonym specjalnie dla potrzeb
programu zakresie doradztwo finansowe dostarczą mu dodatkowych kompetencji, koniecznych dla
osiągnięcia sukcesu zawodowego w komórkach, w których praca wymaga wiedzy zarówno prawniczej, jak
i finansowej. Takie kompetencje są coraz częściej oczekiwane w przedsiębiorstwach większych i mniejszych,
polskich i zagranicznych, operujących na rynku krajowym i międzynarodowym, w skali lokalnej, regionalnej
i globalnej.
dr Sławomir Wymysłowski
Prodziekan Kolegium Finansów i Ekonomii

Opieka tutora
Spersonalizowanej pomocy w ustaleniu indywidualnej ścieżki
rozwoju udzielają tutorzy – opiekunowie programu PRAWO
I FINANSE. Pomoc ta jest oparta nie tylko na indywidualnych
zainteresowaniach i predyspozycjach, ale także spersonalizowanym

projekcie kariery zawodowej, uwzględniającym ambitne cele
oraz dostępne środki, takie jak wybór przedmiotów fakultatywnych,
miejsce odbywania praktyk zawodowych czy wymianę międzynarodową.

Studenci uczestniczący w programie zostaną wyposażeni w kompetencje pozwalające na osiąganie sukcesu osobistego oraz zespołowego,
umożliwiające zarówno współpracę, jak i rywalizację z innymi osobami. Opieka dwóch tutorów, prawnika i finansisty, stworzy każdemu studentowi
szansę zdobycia dwóch atrakcyjnych, cenionych na rynku pracy zawodów.

Atuty programu prawo i finanse
§ Dwa dyplomy
§ Absolwent elitarnego programu PRAWO I FINANSE będzie

§
§

§
§

§
§

§
§

§
§

§

osobą legitymującą się dwoma dyplomami oraz wiedzą,
umiejętnościami i kompetencjami społecznymi przydatnymi
zarówno prawnikowi chcącemu poznać finansowe aspekty biznesu,
jak i finansiście chcącemu zgłębić tajniki prawa. To zapewni
przewagę strategiczną nad osobami, które kończą jedynie
pojedyncze kierunki.
Elitarność
Elitarność programu gwarantuje należyte przygotowanie do
znalezienia odpowiadającego kwalifikacjom miejsca w życiu
zawodowym.
Interaktywne formy dydaktyczne
Wyrazem elitarności są sprawdzone formy dydaktyczne, wśród
których dominują, obejmujące ponad 80% ogółu zajęć,
konwersatoria i ćwiczenia, a więc zajęcia prowadzone w formie
warsztatowej. Zajęcia prowadzi kadra naukowo-dydaktyczna
posiadająca duże doświadczenie praktyczne, operująca nowoczesnymi metodami ich realizacji, używająca multimediów i technik
aktywizujących studentów, w tym grywalizacji. Zajęcia odbywają się
w małych grupach konwersatoryjnych.
Komplementarność
Program PRAWO I FINANSE jest pierwszym tego typu produktem na rynku edukacji w Polsce – wysoce wyspecjalizowanym,
obejmującym dwa kierunki studiów o dedykowanych ścieżce
i zakresie ułożonych komplementarnie.
Zajęcia w języku angielskim
Program studiów prawniczych wzorowany jest na programach
amerykańskich szkół prawa i realizowany w istotnej części
w języku angielskim.
Symulacje
W programie studiów znajdują się symulacje egzaminów wstępnych i zawodowych dla adwokatów, radców prawnych, doradców
podatkowych, biegłych rewidentów, symulacje procedur kwalifikacyjnych do korporacji prawniczych.
Udział praktyków w zajęciach

oraz wiedzę z zakresu tradycyjnych gałęzi prawa:
konstytucyjnego, karnego, cywilnego, administracyjnego,
gospodarczego, finansowego, międzynarodowego,
europejskiego i in.
§ Szeroki wybór zajęć w ramach zakresu i ścieżki z dyscyplin

szczegółowych: prawa energetycznego, medycznego,
konkurencji i konsumentów, żywnościowego, obrotu
nieruchomościami, kosmicznego, Internetu, ubezpieczeń
gospodarczych, lotniczego i wielu innych.
§ Wykłady z ekonomii, podstaw zarządzania, finansów czy pod-

staw psychologii umożliwiające dobre przygotowanie naszych
absolwentów do funkcjonowania w środowisku biznesowym
§ Bogata oferta zajęć praktycznych, w tym: symulacja rozpraw

sądowych w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych
w specjalnej sali symulacyjnej, warsztaty edukacyjne
w pro-gramie Street Law, symulacja zakładania spółek,
pleading w postępowaniu arbitrażowym, warsztaty
negocjacyjne, mediacyjne i krasomówcze, fabularyzowane
prawnicze gry miejskie, klinika akt i studia przypadku
(case studies)
§ Absolwent otrzyma dwa dyplomy ukończenia studiów

– dyplom magistra prawa i licencjata finansów
i rachunkowości.

Atuty programu finanse
i rachunkowość w Koźmińskim
§ Zwolnienie z czterech egzaminów ACCA:

AB, MA, FA, LW oraz z egzaminów TX i FM
dla studentów zakresu rachunkowość,
finanse i skarbowość. ACCA to jedna
z najbardziej prestiżowych na świecie
kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów
i rachunkowości.
§ Możliwość uzyskania

międzynarodowego dyplomu
z rachunkowości zarządczej CIMA
– Chartered Institute
of Management Accountants

Atuty kierunku prawo
w Koźmińskim
§ Wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Spośród 8 badanych aspektów funkcjonowania
kierunku aż 7 otrzymało najwyższą ocenę Komisji,
m.in. program studiów, kadra naukowo-badawcza,
infrastruktura dydaktyczna.
§ Program stworzony dla wszystkich, którzy pragną

skutecznie konkurować na rynku pracy. Studenci
przyswajają rzetelną wiedzę ogólnoteoretyczną

Rankingi ,,FINANCIAL TIMES”

48
miejsce

§ Wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

dla kierunku (wszystkie kryteria oceny otrzymały najwyższą
notę PKA)
§ Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk

ekonomicznych w dyscyplinie finanse
§ Spotkania z wybitnymi ekonomistami i finansistami,

w tym laureatami Nagrody Nobla
§ Zajęcia dodatkowe – seminaria, spotkania oraz warsztaty

organizowane we współpracy z praktykami
i różnego rodzaju organizacjami, w tym ACCA, której
członkowie sprawują obecnie różnorakie funkcje zarządcze
w dużych przedsiębiorstwach.

wśród najlepszych europejskich
uczelni biznesowych (2019)

42

miejsce

w rankingu najlepszych światowych
studiów magisterskich z zarządzania
(2019)

Odbiorcy

Perspektywy zatrudnienia

Program jest adresowany do osób, które zamierzają zdobyć dwa
zawody: prawnika i finansisty i pracować jako adwokaci, radcowie
prawni, doradcy podatkowi, doradcy inwestycyjni, doradcy na rynku
nieruchomości, biegli rewidenci, prawnicy korporacyjni, pracownicy
wyższego szczebla w sferze gospodarczej (w szczególności
w sektorze finansowym, rachunkowym, inwestycyjnym, bankowym,
na rynku nieruchomości).

§

§
§
§
§

Zakres pozyskiwanej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych
W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:
§

identyfikowania i należytej oceny zjawisk gospodarczych,
zachodzących w skali makro i mikro-, ich genezy, przebiegu
i możliwych skutków

§

funkcjonowania w mniejszych i większych społecznościach,
nawiązywania relacji z otoczeniem, diagnozowania
i rozwiązywania problemów o charakterze prawno-ekonomicznym w miejscu pracy i poza nim

§

przewidywania prawnych konsekwencji podejmowanych przez
siebie działań (dzięki znajomości prawa)

§

oceny finansowych rezultatów rozwiązań prawnych,
przygotowywanych przez dany podmiot (dzięki znajomości
finansów i rachunkowości)

17
miejsce

Firmy z kapitałem krajowym i obcym, w tym: korporacje,
przedsiębiorstwa, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,
fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, podmioty
obsługujące rynek finansowy
Wykonywanie klasycznego zawodu prawniczego
Firmy rodzinne i przez siebie założone
Jednostki administracji publicznej
Jednostki non profit

Wykładowcy
Zajęcia na prawie prowadzą wybitni naukowcy; wielu z nich od lat
łączy naukę z praktyką prawniczą lub z działalnością w sferze
publicznej. Wśród nich są m.in. sędziowie Sądu Najwyższego,
Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych,
adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, notariusze, komornicy.
Wśród wykładowców finansów i rachunkowości są między innymi::
były wicepremier, byli ministrowie finansów, doradcy ministra
finansów, prezesi i dyrektorzy banków, przewodniczący rad
nadzorczych banków i dużych korporacji oraz inni finansiści, którzy
swoje doświadczenie zdobywali w międzynarodowych instytucjach
finansowych.

w rankingu najlepszych światowych programów
magisterskich z zakresu finansów, jako jedyna
uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej (2018)

61
miejsce

wśród najlepszych programów
Executive MBA z całego świata
(2019)

Realizowane przedmioty
Wybrane przedmioty – PRAWO:
Prawo konstytucyjne
§ Wstęp do prawoznawstwa
§ Informatyka prawnicza
§ Logika prawnicza
§ Ekonomia
§ Ustroje państw współczesnych w ujęciu historycznym
§ Prawo rzymskie
§ Etyka prawnicza
§ Podstawy zarządzania
§ Prawo administracyjne
§ Prawo międzynarodowe publiczne
§ Prawo cywilne – część ogólna
§ Prawo karne
§ Prawo rzeczowe
§ Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
§ Prawo gospodarcze publiczne
§ Prawo Unii Europejskiej – instytucje
§ Prawo zobowiązań
§ Postępowanie karne
§ Prawo finansów publicznych
§ Prawo rodzinne i opiekuńcze
§ Prawo spadkowe
§ Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
§ Prawo handlowe – część ogólna i spółki osobowe
§ Postępowanie cywilne
§ Prawo pracy
§ Ścieżki kariery prawniczej
§ Prawo handlowe – spółki kapitałowe
§ Prawo prywatne międzynarodowe
§ Prawo własności intelektualnej
§ Teoria i filozofia prawa
§
Etyka prawnicza
§ Warsztat dla przyszłych aplikantów
§ Warsztat badawczy prawnika
§

Sugerowane przedmioty do wyboru
ścieżka: PRAWO GOSPODARCZE:
§ Business Law and Public Policy
§ EU Institutional Law
§ European Business Law
§ Inheritance Law
§ Family and Custody Law
§ Intellectual Property Law
§ International Business Law
§ Legal Analysis and Reasoning
§ Legal Traditions and Systems
§ Fuzje i przejęcia spółek
§ Prawo papierów wartościowych
§ Prawo podatkowe
§ Prawo upadłościowe
§ Ubezpieczenia majątkowe
§ Warsztat pisarski prawnika

TOP3

Wybrane przedmioty
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZAKRESIE
DORADZTWA FINANSOWEGO:
§ Podstawy zarządzania
§ Podstawy prawa
§ Prawo handlowe
§ Etyka w finansach i rachunkowości
§ Rachunkowość
§ Matematyka
§ Statystyka
§ Ekonometria
§ Podstawy rachunkowości
§ Rachunkowość finansowa
§ Finanse
§ Finanse przedsiębiorstwa
§ Interpretacja sprawozdań finansowych
§ Analiza finansowa
§ Makroekonomia
§ Mikroekonomia
§ Rynki finansowe
§ Finanse publiczne
§ Bankowość
§ Marketing
§ Podstawy rachunkowości zarządczej
§ Profesjonalna komunikacja
§ Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej
§ Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
§ Symulacyjne gry decyzyjne
§ Rachunkowość podatkowa
§ Rachunkowość małych firm
§ Sprawozdawczość instytucji finansowych
§ Biznesplan
§ Metodologia projektu naukowego
§ Konwersatorium w j. angielskim
§ Język angielski
§ Język obcy II
Przedmioty do wyboru:
§ Strategie finansowe
§ Tradycje i systemy prawne
§ Ocena wiarygodności kredytowej
§ Wycena instrumentów finansowych
§ Organizacja i funkcjonowanie instytucji finansowych
§ Optymalizacja podatkowa
§ Ceny transferowe
§ Ubezpieczenia
§ Podstawy analizy fundamentalnej
§ Zarządzanie ryzykiem
§ Analiza techniczna

wśród uczelni
ekonomicznych

1

miejsce

wśród akademickich
uczelni niepublicznych

Zajęcia w języku angielskim

Dlaczego studia w Koźmińskim?

Program studiów na ścieżce prawo gospodarcze uwzględnia szeroką
paletę przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Przedmioty
ogólne, jak Introduction to Law czy Legal Analysis and Reasoning, mają na
celu zapoznanie studentów z terminologią służącą do opisu narzędzi
pracy prawnika funkcjonującego w obrocie międzynarodowym.
Natomiast prowadzone w języku angielskim przedmioty stricte
prawnicze są odpowiedzią na problemy praktyczne pojawiające się w
obrocie: prawnik gospodarczy powinien sprawnie poruszać się w
międzynarodowych, unijnych i polskich przepisach prawnych
regulujących sferę obrotu gospodarczego, potrafić dokonać ich wykładni,
a jej rezultat zaprezentować w formie zrozumiałej dla zagranicznego
partnera.

§ Wg rankingów „Financial Times” najlepsza uczelnia

biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej
§ W TOP 3 polskich uczelni ekonomicznych, od 20 lat

§
§
§
§
§
§

Także program studiów odbywanych na kierunku finanse i rachunkowość, zakres doradztwo finansowe, uwzględnia dużą liczbę
przedmiotów prowadzonych w języku angielskim biznesowym.
Studenci tego zakresu będą mieli zajęcia wraz ze studentami
z kilkudziesięciu krajów z całego świata, odbywającymi w ALK studia
w języku wyłącznie angielskim. Da im to możliwość kształtowania
w naturalnym środowisku kompetencji społecznych, takich jak
komunikacja w zespole wielokulturowym czy działanie w zespole
międzynarodowym.

nr 1 wśród uczelni niepublicznych w rankingach
„Perspektyw”
Prestiżowe akredytacje międzynarodowe
– EQUIS, AACSB, AMBA
Cztery wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne
Znakomita kadra naukowo-dydaktyczna z doświadczeniem
w praktyce gospodarczej
Studenci z ponad 70 krajów
Studencka wymiana międzynarodowa z ponad 200 uczelniami
na całym świecie

Stypendia dla najlepszych
kandydatów i olimpijczyków
Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych, którzy
uzyskają najwięcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym,
mogą ubiegać się o stypendium dla najlepszych.
Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium pokrywające czesne za całość studiów. Finaliści
olimpiad, niebędący laureatami otrzymują stypendium w wysokości 50%. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych
latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku
studiów na poziomie co najmniej 4,60.

Organizacja zajęć
Studia stacjonarne
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Opłaty za studia
PŁATNOŚĆ ZA SEMESTR (w PLN)

PRAWO
I FINANSE

Płatność
jednorazowa

Płatność
ratalna (5 rat)

Płatność
jednorazowa

Płatność
ratalna (5 rat)

Płatność
jednorazowa

Płatność
ratalna (5 rat)

V ROK

Płatność
ratalna (5 rat)

IV ROK

Płatność
jednorazowa

III ROK

Płatność
ratalna (5 rat)

STUDIA STACJONARNE

II ROK

Płatność
jednorazowa

I ROK

12 050

2 430

12 900

2 600

13 750

2 770

8 000

1 620

8550

1 730

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 PLN

Zasady rekrutacji
Przy przyjęciu na studia stacjonarne uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego z trzech
wybranych przez kandydata różnych przedmiotów. Wyniki procentowe uzyskane na egzaminie
są przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
l%

l%

1%

poziom
podstawowy

poziom
rozszerzony

poziom
rozszerzony
z matematyki

l,5 pkt

2 pkt

3 pkt

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali
co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych, aż do
wyczerpania limitu miejsc.
Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających
tzw. starą maturę, maturę międzynarodową, dwujęzyczną lub zagraniczną są również odpowiednio
przeliczane na punkty rekrutacyjne.

Na studia niestacjonarne kandydaci są przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń aż do
wyczerpania limitu miejsc.

Alicja Tomasiewicz
Specjalista ds. rekrutacji
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
rekrutacja@kozminski.edu.pl

Możliwości kontynuacji nauki:
Po studiach pierwszego stopnia na kierunku finanse
i rachunkowość naukę można kontynuować na studiach
drugiego stopnia (magisterskich).
Kierunki i wybrane zakresy drugiego stopnia w ALK:
§ Finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim)
§ Big Data Science
§ Applied Global Economics
§ Studia prawno-biznesowe na administracji
§ Prawo zatrudnienia
§ Zarządzanie (w języku polskim i angielskim)
§ Zarządzanie w wirtualnym środowisku
§ Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
§ Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów
§ Psychologia w zarządzaniu
§ Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

kozminski.edu.pl/studia-magisterskie
Po studiach na kierunku prawo naukę można kontynuować
w szkole doktorskiej w zakresie nauk społecznych:
nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów
lub nauk prawnych, na prawniczym seminarium doktorskim
lub na studiach podyplomowych.

doktoranckie.kozminski.edu.pl
podyplomowe.kozminski.edu.pl
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