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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 absolwentką kierunku finanse i rachunkowość (zakres finanse przedsiębiorstw) w Akademii Leona Koźmińskiego. Wybrałam te studia świadomie,
z myślą o mojej przyszłej karierze zawodowej. Zaletą studiowania w ALK są zajęcia
prowadzone przez wykładowców mających wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również
praktyczną, którzy chętnie dzielą się z nami, studentami, swoim doświadczeniem
z życia zawodowego. Podczas zajęć miałam możliwość wykorzystywać zdobytą
wiedzę w praktyce dzięki analizie przypadków zaczerpniętych z życia. Na tej uczelni,
prócz teorii, uczy się biznesowego podejścia do zagadnień finansowych. Studia w ALK
dają szansę rozwoju i umożliwiają również podjęcie drugiego kierunku. Tak było
w moim przypadku – połączyłam studia na kierunku finanse i rachunkowość
z kierunkiem prawo. Po studiach nie miałam problemu ze znalezieniem pracy.
Karolina Borowska
Absolwentka finansów i rachunkowości, absolwentka prawa

„
Akademia Leona Koźmińskiego z wyprzedzeniem podejmuje decyzje o przygotowywaniu do wykonywania zawodów, podyktowane potrzebami współczesnej
gospodarki. Uczelnia w zakresie rachunkowości realizuje swój program dydaktyczny
na najwyższym poziomie i w oparciu o najlepsze zachodnie wzorce i standardy. Jest to
możliwe dzięki profesjonalnemu i kompleksowemu podejściu do misji, jaką jest
edukacja, ale przede wszystkim dzięki osobistemu zaangażowaniu wyśmienitej kadry
naukowej. Dzięki organizacji zajęć w formule teoretyczno-praktycznej i stworzeniu mi
możliwości zdobycia prestiżowej kwalifikacji zawodowej ACCA (rozpoznawalnej
i cenionej na całym świecie) zdobyłem solidną i kompleksową wiedzę oraz
praktyczne umiejętności potrzebne w pracy zawodowej.
Andrzej Pielka
Absolwent finansów i rachunkowości,
zakres audyt i kontrola zarządcza w biznesie
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Poziom studiów

studia drugiego stopnia

Zakres pozyskiwanej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych

Tryb studiów

stacjonarne i niestacjonarne
(weekendowe)

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

Czas trwania studiów

2 lata

Uzyskany tytuł

magister

Język wykładowy

polski + konwersatorium w j. angielskim

Ilość punktów ECTS

min. 120

INFORMACJE PODSTAWOWE

§ zasad funkcjonowania globalnych oraz lokalnych
§
§

Zakresy:*

§

§ Audyt i kontrola zarządcza w biznesie
§ Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
§ Bankowość oraz strategie inwestycyjne

§

§ Finanse przedsiębiorstw

§

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

§

Cel i specyfika programu
Celem studiów jest zdobycie zaawansowanej wiedzy
z zakresu finansów i rachunkowości, a także nabycie
umiejętności jej wykorzystania w życiu zawodowym we
wszelkiego rodzaju firmach, instytucjach i organizacjach,
działających w systemie gospodarki narodowej, jak również
na polu międzynarodowym.
Absolwenci potrafią m.in. kreować i wykorzystywać
pojawiające się szanse rozwojowe oraz efektywnie
rozwiązywać powstające problemy. Są również przygotowani
do prowadzenia własnej firmy lub do pracy w komórkach
finansowych w różnych podmiotach, na średnich i wyższych
szczeblach zarządzania.

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

§
§

§
§

§

instytucji finansowych i prawnych podstaw ich działania
projektowania systemów informacyjnych
wykorzystywanych w finansach i rachunkowości
przeprowadzania trafnej diagnozy zjawisk i procesów
występujących w obszarze finansów i rachunkowości
norm prawnych, zawodowych, etycznych stosowanych
przy rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów
i rachunkowości
sporządzania zaawansowanych raportów finansowych
projektowania systemów rachunkowości
funkcjonujących w grupach kapitałowych
rozwiązywania złożonych problemów rachunkowych
związanych m.in. z inwestowaniem
oraz pozyskiwaniem i obsługą źródeł finansowania
przeprowadzania audytu finansowego oraz współpracy
z zewnętrznym audytorem finansowym
stosowania instrumentów rynku finansowego, zasad
ich kreowania i obrotu, a także szacowania ryzyka
towarzyszącego operacjom na rynku finansowym
oraz zarządzania nim
zarządzania finansami w ścisłej współpracy
z księgowością
zarządzania aktywami i pasywami instytucji
finansowych, oceniania i minimalizowania ryzyka
występującego w działalności bankowej, pozyskiwania
i lokowania środków pieniężnych, konstruowania
portfeli produktów finansowych
efektywnej współpracy z podmiotami rynku
finansowego: emitentami i nabywcami papierów
wartościowych, biurami maklerskimi, instytucjami
nadzoru nad rynkiem finansowym
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§ przeprowadzania kontroli i audytu, szacowania

§
§

§
§

korzyści i kosztów wynikających z wdrożenia systemu
kontroli i audytu wewnętrznego, a także
nowoczesnych sposobów monitorowania systemów
kontroli wewnętrznej w organizacji
przygotowania planów i budżetów finansowych
interpretowania i rzetelnego stosowania przepisów
ustawy o rachunkowości, standardów krajowych oraz
międzynarodowych
księgowych systemów komputerowych
wykorzystania narzędzi informatycznych w finansach
oraz rachunkowości

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
§ 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, w biurach
audytorskich działających na terenie kraju oraz
świadczących usługi o zasięgu międzynarodowym
§ 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

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)

Atuty programu finanse
i rachunkowość w Koźmińskim
§ 17 miejsce na świecie w rankingu „Financial Times”
Global Masters in Finance 2018; jedyny program
tego typu z Europy Środkowo-Wschodniej
§ Wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
za ponadstandardową jakość prowadzenia kierunku
§ Zwolnienie z siedmiu egzaminów
ACCA: AB, MA, FA, LW, PM, FR, AA.
ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants) to jedna
z najbardziej prestiżowych kwalifikacji
zawodowych z zakresu finansów
i rachunkowości. Jest dostępna dla studentów kierunku
finanse i rachunkowość na dwóch specjalnościach: audyt
i kontrola zarządcza w biznesie oraz rachunkowość
i sprawozdawczość finansowa. Uczelnia oferuje również
uzyskanie pozostałych zwolnień z egzaminów ACCA:
TX, FM w ramach realizacji dodatkowych przedmiotów
z akredytowanego programu studiów I stopnia.
§ Doświadczeni wykładowcy, w tym czterech byłych
ministrów finansów
§ Spotkania z wybitnymi ekonomistami i finansistami,
w tym laureatami Nagrody Nobla
§ Zajęcia dodatkowe – seminaria, spotkania z praktykami

20
miejsce

§ 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.
§ Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z finansów
i rachunkowości, a także suplement zawierający
informację o zakresie ukończonych studiów.

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, CEEMAN
§ Cztery wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej
§ Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne
§ Znakomita kadra naukowo-dydaktyczna
z doświadczeniem w praktyce gospodarczej
§ Studencka wymiana międzynarodowa z ponad
200 uczelniami na całym świecie

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

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Rachunkowość instrumentów finansowych
§ Zaawansowana rachunkowość podatkowa
§ Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
§ Pomiar efektywności działania
Zakres:

§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Finanse i rachunkowość
Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości
Big Data w finansach i rachunkowości
Ekonometria w finansach i rachunkowości
Rachunkowość zarządcza
Analiza fundamentalna
Analiza portfelowa
Wnioskowanie statystyczne
Strategia. Finanse. Operacje
Komunikacja i negocjacje
Przygotowanie do zdobycia kwalifikacji zawodowych
Metodologia projektu naukowego
Konwersatorium w jęz. angielskim

Przedmioty wspólne dla zakresu finansów
i bankowości
§ Fuzje i przejęcia
§ Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych
§ Zarządzanie finansowe w instytucjach kredytowych
§ Innowacyjne i pochodne instrumenty finansowe
§ Zarządzanie ryzykiem finansowym
Bankowość oraz strategie inwestycyjne
Inżynieria finansowa
§ Strategie inwestycyjne
§ Bankowość inwestycyjna
§ Finanse behawioralne
Zakres:

§

Przedmioty wspólne dla zakresu rachunkowości
Rewizja finansowa
§ Standardy rachunkowości
§ Zaawansowana rachunkowość zarządcza
§ Kontrola i audyt wewnętrzny
§ Rachunkowość grup kapitałowych
§

Audyt i kontrola zarządcza w biznesie
Audyt śledczy
§ Zaawansowane systemy zarządzania ryzykiem
§ Nadzór korporacyjny i etyka
§ Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
Zakres:

Finanse przedsiębiorstw
Finansowanie firmy
§ Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
§ Strategiczny controlling finansowy
§ Systemy podatkowe
Zakres:

§

§

Rankingi

1

miejsce
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wśród uczelni
ekonomicznych

1

miejsce

wśród akademickich
uczelni niepublicznych

Formy prowadzenia zajęć:
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.

Organizacja zajęć

Biuro Karier
i Współpracy z Absolwentami
Biuro prowadzi dla studentów różnorodne działania:
§ Portal Studenta (kariera.kozminski.edu.pl) wraz
§

§

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.

§
§

z codziennie aktualizowanymi ofertami pracy i praktyk
Kompleksowe doradztwo zawodowe wraz
z konsultacją dokumentów aplikacyjnych, możliwością
udziału w warsztatach oraz pracy w oparciu
o kwestionariusze diagnostyczne
Organizowane dwa razy w roku Targi Pracy i Praktyk
Wydarzenia karierowo-rekrutacyjne, spotkania
z pracodawcami, wizyty studyjne w firmach
Realizacja obowiązkowych studenckich praktyk
zawodowych
Komunikacja nowinek z rynku pracy poprzez stronę
internetową, newslettery i portale społecznościowe

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze
wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów,
napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Stypendia dla najlepszych kandydatów
Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych, którzy
uzyskają najwięcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym,
mogą ubiegać się o stypendium dla najlepszych.

Po zakończeniu studiów zapraszamy naszych absolwentów
do spotkań i działań w ramach Klubu Absolwenta ALK.

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).

Opłaty za studia
FINANSE
I RACHUNKOWOŚĆ

PŁATNOŚĆ ZA SEMESTR (w PLN)
I ROK

II ROK

Płatność jednorazowa

Płatność ratalna (5 rat)

Płatność jednorazowa

Płatność ratalna (5 rat)

STUDIA STACJONARNE

6 400

1 300

6 900

1 400

STUDIA NIESTACJONARNE

5 400

1 100

5 800

1 180

OPŁATA REKRUTACYJNA: 100 PLN

·

Zasady rekrutacji
§ Kandydatami mogą być osoby, które ukończyły studia licencjackie/inżynierskie/

magisterskie.
§ Nabór na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej do

wyczerpania limitu miejsc.
§ Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek,

który ukończyli na studiach pierwszego stopnia, lub w toku wcześniejszych
studiów zrealizowali wymagany komponent wiedzy i umiejętności.
§ Jeśli kandydat nie miał wcześniej w ramach studiów licencjackich przedmiotów

z dyscyplin pokrewnych do kierunku zarządzanie, w trakcie rozmowy będą mu
rekomendowane sposoby uzupełnienia wiedzy.
§ Terminy rozmów kwalifikacyjnych: www.kozminski.edu.pl

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 w szkole doktorskiej w zakresie
nauk społecznych: nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii
i finansów oraz nauk prawnych albo na studiach
podyplomowych oraz MBA.
Wybrane programy studiów podyplomowych i MBA w ALK:
Executive MBA
MBA FINANSE
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Management Program in Corporate Finance
Analityk finansowy ryzyka kredytowego
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
Kontroler finansowy
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
Audyt wewnętrzny – we współpracy z EY
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach
sektora finansów publicznych

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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

/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/finanse2
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