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Międzynarodowe akredytacje ALK:

Studiując na kierunku finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego słuchacze uzyskują
nie tylko ciekawą i aktualną wiedzę z zakresu finansów, ale także poznają praktyczne problemy,
z którymi mierzą się finansiści w swojej karierze zawodowej. W czasie studiów dużą wagę
przywiązujemy do wiedzy i umiejętności praktycznych, dlatego obok znajomości teorii ekonomii
i finansów nasi studenci poznają aktualne prawo finansowe oraz systemy informatyczne
stosowane w przedsiębiorstwach. Znaczna część zajęć odbywa się w pracowniach
komputerowych, w tym w Laboratorium Bloomberga (ALK jest jedyną uczelnią w Polsce
dysponującą takim sprzętem), gdzie studenci uczą się praktycznej analizy danych finansowych
i poznają skutki podejmowanych decyzji menedżerskich. Siłą ALK są także nasi partnerzy – uznane
instytucje i przedsiębiorstwa, dzięki którym studenci mogą ubiegać się o uznawane na rynku
certyfikaty potwierdzające ich wiedzę i umiejętności praktyczne. Studia w ALK to nie tylko rozwój
intelektualny, ale przede wszystkim możliwość zdobycia kwalifikacji poszukiwanych na rynku.
prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz
Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii

„
Jestem studentką drugiego roku finansów i rachunkowości. Studia rozpoczęłam
z niewielką wiedzą na temat ekonomii, giełdy czy księgowania. Wszystkiego
nauczyłam się od podstaw na zajęciach. Wiedzę teoretyczną z wykładów
wykorzystujemy w rozwiązywaniu zadań podczas konwersatoriów. ALK stwarza
nam niesamowite możliwości rozwoju, m.in. możemy wypróbować Laboratorium
Bloomberga, uzyskać pomoc od Biura Karier w sprawie znalezienia praktyk, a także
przeglądać najnowsze wiadomości z dziennika "FinancialTimes".

Weronika Szewczuk
Studentka finansów i rachunkowości

„
Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia na wysokim poziomie, która
zawdzięcza to doskonałej kadrze wykładowców. Wykładowcy przekazują swoją
wiedzę w jasny i klarowny sposób. Zawsze skłonni są do dodatkowych rozmów ze
studentami, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w danej dziedzinie. Wysoki
standard i wyposażenie uczelni na najwyższym poziomie sprawiają, że studiowanie
staje się łatwiejsze. Dlatego też uważam, że ALK to dobra decyzja i osobiście
polecam wszystkim tę uczelnię.

Rafał Zieliński
Student kierunku finanse i rachunkowość
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INFORMACJE PODSTAWOWE
Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Tryb studiów

stacjonarne i niestacjonarne
(weekendowe)

Czas trwania studiów

3 lata

Uzyskany tytuł

licencjat

Język wykładowy

polski + konwersatorium w j. angielskim

Ilość punktów ECTS

min. 180

Zakresy:*
§ Rachunkowość, finanse i skarbowość
§ Finanse i bankowość

* Zakres zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się
wymaganej liczby studentów.

Cel i specyfika programu
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia
pracy w działach zajmujących się finansami i rachunkowością
we wszelkiego typu firmach, instytucjach i organizacjach.
W trakcie procesu nauczania studenci m.in. zdobywają
umiejętności analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno-finansowych, a także
wyjaśniania ich przyczyn i przewidywania skutków. Są również
przygotowywani do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.

Odbiorcy
Studia są skierowane do tych wszystkich, którzy chcą zdobyć
podstawową wiedzę i umiejętności oraz najistotniejsze
kompetencje społeczne, niezbędne współczesnemu
finansiście operującemu na coraz bardziej i coraz szybciej
globalizujących się rynkach.

Zakres pozyskiwanej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych
W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:
§ podstawowych mechanizmów ekonomicznych
na szczeblu mikro- i makroekonomicznym oraz
prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstw
i instytucji finansowych w warunkach gospodarki
wolnorynkowej
§ oceny aktualnej oraz przyszłej kondycji finansowej
i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych
§ przepisów prawa i ich odniesienia do praktyki
gospodarczej
§ norm zawodowych i etycznych, stosowanych przy
rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów
i rachunkowości
§ zasad i standardów rachunkowości, zarówno krajowych,
jak i międzynarodowych
§ analizowania operacji gospodarczych, prowadzenia
systemów rachunkowości, sporządzania
i interpretowania sprawozdań finansowych
i formułowania użytecznych wniosków
§ projektowania efektywnych systemów rachunkowości
finansowej oraz zarządczej w jednostkach
gospodarczych, a także dokonywania oceny
efektywności systemów rachunkowości stosowanych
w różnych podmiotach
§ wdrażania sposobów poprawy kondycji finansowej
każdej jednostki, jej restrukturyzacji i sanacji
§ dokonywania trafnego wyboru najkorzystniejszych
źródeł finansowania działalności
§ identyfikacji rodzajów ryzyka w działalności
gospodarczej, jego pomiaru i zarządzania
§ wyboru odpowiedniej dla danych warunków strategii
podatkowej
§ stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej oraz
rachunku kosztów, które pomagają współczesnym
menedżerom w zarządzaniu podmiotami
gospodarczymi
§ prowadzenia własnej działalności gospodarczej
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Atuty programu finanse
i rachunkowość w Koźmińskim

§

§
§
§

§ Zwolnienie z czterech egzaminów
ACCA: AB, MA, FA, LW oraz
z egzaminów TX i FM dla studentów
specjalności 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
Wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
dla kierunku (wszystkie kryteria oceny otrzymały
najwyższą notę PKA)
Doświadczeni wykładowcy, w tym czterech byłych
ministrów finansów
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.

§ Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z finansów
i rachunkowości, a także suplement zawierający
informację o zakresie ukończonych studiów.
§ Możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach
naukowych, np. w Kole Rynków Finansowych „Kapitalni”
lub w Kole Rachunkowości Finansowej „Audytor”,
którego działalność jest aktywnie wspierana przez
ACCA.

Dlaczego studia w Koźmińskim?
§ Wg rankingów „Financial Times” najlepsza uczelnia
biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej
§ Nr 1 wśród uczelni ekonomicznych w Polsce,
od 21 lat nieprzerwanie na 1 miejscu 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

Rankingi ,,FINANCIAL TIMES”

48
miejsce
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wśród najlepszych europejskich
uczelni biznesowych (2019)

42

miejsce

w rankingu najlepszych światowych
studiów magisterskich z zarządzania
(2019)

Wykładowcy
Wśród wykładowców kierunku finanse i rachunkowość są
między innymi: były wicepremier, byli ministrowie finansów,
aktualni 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.

Perspektywy zatrudnienia
Po ukończeniu studiów z zakresu finansów
i rachunkowości można podjąć pracę w:

§ wszystkich komórkach organizacyjnych instytucji
lub przedsiębiorstw, mających do czynienia z szeroko
rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską,
w tym m.in. departamentach planowania i budżetowania

20
miejsce

§ biurach (także w biurze własnym) świadczących usługi
w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego
i prawnego, obsługujących korporacje oraz małe firmy,
jednostki non profit oraz instytucje finansowe, a także
budżetowe
§ banku centralnym, bankach komercyjnych,
towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach
inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich,
a także w podmiotach z tymi instytucjami
współpracujących
§ administracji publicznej, firmach użyteczności publicznej,
przedsiębiorstwach produkcyjnych – w działach
nadzoru, kontroli i audytu, a także komórkach
zajmujących się rachunkowością

w rankingu najlepszych światowych programów
magisterskich z zakresu finansów, jako jedyna
uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej (2020)

61
miejsce

wśród najlepszych programów
Executive MBA z całego świata
(2019)
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Wybrane przedmioty

Zakres RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE
I SKARBOWOŚĆ

§ Etyka w finansach i rachunkowości

§ Podstawy rachunku kosztów

§ Podstawy prawa

§ Laboratorium rachunkowości

§ Podstawy zarządzania

§ Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej

§ Matematyka

§ Planowanie i budżetowanie

§ Podstawy rachunkowości

§ Rachunkowość podatkowa

§ Mikroekonomia

§ Rachunkowość małych firm

§ Profesjonalna komunikacja

§ Rachunkowość jednostek non-profit

§ Statystyka

§ Rachunkowość budżetowa

§ Rachunkowość
§ Finanse

Zakres FINANSE I BANKOWOŚĆ

§ Makroekonomia

§ Zarządzanie finansowe w banku

§ Prawo handlowe

§ Wycena instrumentów finansowych

§ Interpretacja sprawozdań finansowych

§ Produkty i usługi bankowe

§ Rachunkowość finansowa

§ Ocena wiarygodności kredytowej

§ Finanse przedsiębiorstwa

§ Sprawozdawczość instytucji finansowych

§ Rynki finansowe

§ Ubezpieczenia

§ Ekonometria

§ Finanse międzynarodowe

§ Marketing

§ Planowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

§ Biznesplan

§ Analiza techniczna

§ Podstawy rachunkowości zarządczej

§ Strategie finansowe

§ Analiza finansowa

§ Optymalizacja podatkowa

§ Bankowość

§ Zarządzanie ryzykiem

§ Finanse publiczne
§ Symulacyjne gry decyzyjne
§ Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej
§ Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
§ Informatyka
§ Przedmiot do wyboru w języku polskim
§ Konwersatorium w języku angielskim
§ Seminarium licencjackie

1

miejsce
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wśród uczelni
ekonomicznych

1

miejsce

wśród akademickich
uczelni niepublicznych

Formy prowadzenia zajęć:

Warunki ukończenia studiów

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, laboratoria
komputerowe, w tym krytyczna analiza literatury przedmiotu,
analiza przygotowanych przez wykładowców lub studentów
studiów przypadków, przygotowywanie i publiczna prezentacja projektów, analiz, ekspertyz – grupowych i indywidualnych, będących efektem przeprowadzonych przez studentów badań

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze
wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów,
odbycie praktyki studenckiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Wymiana międzynarodowa
Studenci Akademii Leona Koźmińskiego korzystają z możliwości półrocznego pobytu na międzynarodowej wymianie
studenckiej. Do wyboru jest ponad 200 uczelni – zarówno
w Europie, jak i na innych kontynentach (np. w takich krajach, jak: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Peru, Singapur,
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania).

Organizacja zajęć

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 z toku studiów
na poziomie co najmniej 4,60.

Studia stacjonarne
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia niestacjonarne
Zajęcia odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie w sesjach
trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Opłaty za studia
PŁATNOŚĆ ZA SEMESTR (w PLN)

FINANSE
I RACHUNKOWOŚĆ

I ROK

II ROK

III ROK

Płatność
jednorazowa

Płatność
ratalna (5 rat)

Płatność
jednorazowa

Płatność
ratalna (5 rat)

Płatność
jednorazowa

Płatność
ratalna (5 rat)

STUDIA STACJONARNE

6 400

1 300

6 900

1400

7 400

1 500

STUDIA NIESTACJONARNE

5 400

1 100

5 800

1 180

6 200

1 260

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
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Możliwości kontynuacji nauki:
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
§ Zarządzanie (w języku polskim i angielskim)
§ Zarządzanie w wirtualnym środowisku
§ Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów
§ Psychologia w zarządzaniu
§ Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
§ Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
§ Studia prawno-biznesowe na administracji
§ Prawo zatrudnienia

kozminski.edu.pl/studia-magisterskie

/kozminski

/kozminskiuni

/wwwkozminskiedupl

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
tel. 22 519 21 75, 22 519 21 70
rekrutacja@kozminski.edu.pl
kozminski.edu.pl/finanse1
© 2020_07

I8

/kozminskiuni

/kozminskiuni

