Finanse i rachunkowość
- Kierunek - studia II stopnia z podyplomowymi
Hybrydowe OD PAŹDZIERNIKA Studia magisterskie

Co zyskujesz, studiując Finanse i rachunkowość w
WSB?
Wiedzę i umiejętności, które zwiększą Twoje szanse na atrakcyjne zatrudnienie m.in. w międzynarodowych
korporacjach i przedsiębiorstwach.

Poznasz praktyczną stronę branży, bo wielu wykładowców kierunku pracowało lub pracuje w instytucjach i firmach
działających w obszarze finansów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Stosować w praktyce standardy funkcjonujące w rachunkowości
Prowadzić księgi rachunkowe i dokonywać rozliczeń podatkowych
Przeprowadzać operacje na rynku kapitałowym i dokonywać analizy i oceny ryzyka finansowego
Stosować współczesne koncepcje zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie
Rozumieć zależności pomiędzy systemem finansowym, a realną sferą gospodarki

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Zobacz specjalności na tym kierunku
Księgowość i podatki

od 402 zł 415 zł

Hybrydowe

Program studiów
Program studiów obejmuje m.in.:

Makroekonomię
Zarządzanie projektem inwestycyjnym
Analizę instrumentów finansowych

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
BHP
Język obcy biznesowy*
Praktyczne aspekty prawa
Współczesne problemy społeczno-gospodarcze
Proseminarium II
Organisational Behaviour/Organisatorisches Verhalten

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE i KIERUNKOWE:
Analiza instrumentów finansowych
Makroekonomia
Polityka pieniężna
Zarządzanie projektem inwestycyjnym
Rachunkowość zarządcza z rachunkiem kosztów I
Rachunkowość zarządcza z rachunkiem kosztów II
Raportowanie zarządcze i niefinansowe

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Narzędzia informatyczne w analizie danych finansowych

PRZEDMIOTY WYBIERALNE:
E-Marketing
Practical aspects of law/Praktische Aspekte des Rechts
Seminarium magisterskie

Wykładowcy
dr Agata Strzelczyk
Doktor nauk ekonomicznych. Menedżer kierunku Finanse i rachunkowość oraz kierownik Zespołu Dydaktycznego
Metod Ilościowych w WSB we Wrocławiu. Absolwentka kierunków Finanse i bankowość oraz Informatyka i
ekonometria Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stypendystka Syddansk Universitet (Odense, Dania).
Prowadzi zajęcia ze statystyki, analizy danych, prognozowania i matematyki finansowej zarówno w języku polskim
jak i angielskim. Praktyk z zakresu analizy danych. Współautor projektów badawczych i opracowań biznesowych
powstałych we współpracy z instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorstwami. Prywatnie miłośniczka dobrej książki,
brydża i zagadek logicznych.
Agnieszka Sochanik
Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowości oraz Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Swoją wiedzę doskonaliła na studiach podyplomowych z controllingu oraz studiach
menedżerskich. Od kilkunastu lat związana z Wyższa Szkołą Bankową jako wykładowca na kierunku finanse i
rachunkowość oraz zarządzanie. Szkoleniowiec w tematach biznesowych oraz sprzedaży bezpośredniej, nauczyciel
podstaw biznesu w szkole średniej. Koordynator Klienta Biznesowego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na
Wydziale Ekonomicznym w Opolu. Obszary zainteresowań: rozwój osobisty, zdrowe odżywianie, podróże.

dr Jolanta Bodzianny
Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Kierownik Studiów Podyplomowych
„Rachunkowość". Wykładowca Stowarzyszenia księgowych w Polsce i PTE „PETEKS” Prowadzi szkolenia dla
praktyków – kandydatów na samodzielnych i głównych księgowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce –
odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Zainteresowania

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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naukowe: finanse, rachunkowość,sprawozdawczość finansowa, polskie i międzynarodowe standardy
sprawozdawczości finansowej, rachunkowość finansowa podmiotów gospodarczych, rachunek kosztów
przedsiębiorstw i instytucji, etyka w zawodzie księgowego.
dr Rafał Parvi
Doktor ekonomii, asystent na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszy asystent
na wydziale kredytów i podmiotów gospodarczych w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, menedżer ds.
Finansów i Zarządzania w Axxel Sp. z o.o. w Opolu, biegły Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Okręgowego we
Wrocławiu w zakresie: ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości. Jako ekspert w dziedzinie finansów posiada
rozległą wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach oraz ich
racjonalnego wykorzystania w celu zapewnienia i poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw. Obszary
zainteresowań naukowych: finanse, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem,
analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, zarządzanie finansami publicznymi,
matematyka finansowa, polityka finansowa, rynki finansowe.
dr Beniamin Noga
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu IHI w Zittau
(Niemcy). Autor ponad 20 publikacji naukowych o tematyce MŚP, pieniądzu i zarządzaniu w sporcie. Współautor
podręcznika Makroekonomia oraz książki Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa. Praktyk zarządzania,
członek zarządów, dyrektor finansowy wielu MŚP. Interesuje się sportem, lingwistyką i etnografią.
dr Krzysztof Krukowski
Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim. Odbył aplikację adwokacką przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą ukończył złożonym egzaminem adwokackim. Specjalizuje się w prawie
karnym. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również sprawami z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego,
gospodarczego i administracyjnego.
Bożena Nowosielska
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów
oraz kursów i szkoleń doskonalących, trener biznesu. Doświadczenia biznesowe i trenerskie zdobyła w bankach
polskich oraz międzynarodowych korporacjach finansowych (naczelnik wydziału operacyjnego, dyrektor
departamentu kredytów) a także realizując projekty w ramach programów UE oraz szkolenia na zlecenie firm
zewnętrznych. Od kilkunastu lat związana z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu – jako wykładowca w zakresie
przedmiotów szeroko pojmowanej bankowości. Tematyki bankowej dotyczą także opublikowane artykuły naukowe a
także monografia z 2016 r.(współautorka): "Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym".

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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mgr Robert Czekaj
Doktorant IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, wieloletni pracownik merytoryczny wymiaru sprawiedliwości, właściciel
Kancelarii Prawnej Noxa, ekspert z zakresu prawa turystycznego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa
karnego w fundacji Polski Instytut Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju, wykładowca WSB w Opolu. W pracy
naukowej zajmuje się prawem turystycznym, roszczeniami z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania
umowy o usługi turystyczne, odpowiedzialnością cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych, roszczeniami
wynikającymi z odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialnością deliktową pracodawcy, odpowiedzialnością
kontraktową w Polsce i innych systemach prawnych.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.
do 15 sierpnia
Zapisując się do 15 sierpnia, zyskujesz:

czesne już od

402 zł 415 zł zł
300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres

miesięcznie

studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego

dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów
Gwarantowane czesne stałe

wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim
budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na II roku studiów magisterskich, płatność możliwa jest do rozłożenia na
maksymalnie 10 rat. Wybierz system płatności dopasowany do Ciebie.

Stypendia i dodatkowe zniżki

Pamiętaj także, że w WSB możesz ubiegać się zarówno o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni
publicznych, jak również unikalne dla studentów WSB, które fundujemy ze środków własnych uczelni. To sposób na
realne obniżenie czesnego.

Sprawdź, z jakich stypendiów i dodatkowych zniżek możesz skorzystać.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

5250 zł 5400 zł

2 rok

5250 zł 5400 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2625 zł 2700 zł

2 rok

2625 zł 2700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

541 zł 556 zł

2 rok

541 zł 556 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

464 zł 477 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

541 zł 556 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

4550 zł 4700 zł

2 rok

6550 zł 6700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2275 zł 2350 zł

2 rok

3275 zł 3350 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

469 zł 484 zł

2 rok

675 zł 690 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

402 zł 415 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

675 zł 690 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów z zagranicy
Gwarantowane czesne stałe

wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.

Opłata rekrutacyjna

kandydatów z zagranicy, niestudiujących na zasadach dotyczących obywateli polskich, obowiązuje bezzwrotna
opłata rekrutacyjna.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim
budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na II roku studiów magisterskich, płatność możliwa jest do rozłożenia na
maksymalnie 10 rat. Wybierz system płatności dopasowany do Ciebie.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

5250 zł 5400 zł

2 rok

5250 zł 5400 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2625 zł 2700 zł

2 rok

2625 zł 2700 zł

1 rata

2 raty

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla absolwentów WSB
Gwarantowane czesne stałe

wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim
budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na II roku studiów magisterskich, płatność możliwa jest do rozłożenia na
maksymalnie 10 rat. Wybierz system płatności dopasowany do Ciebie.

Stypendia i dodatkowe zniżki

Pamiętaj także, że w WSB możesz ubiegać się zarówno o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni
publicznych, jak również unikalne dla studentów WSB, które fundujemy ze środków własnych uczelni. To sposób na
realne obniżenie czesnego.

Sprawdź, z jakich stypendiów i dodatkowych zniżek możesz skorzystać.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

4900 zł 5400 zł

2 rok

4900 zł 5400 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2450 zł 2700 zł

2 rok

2450 zł 2700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

506 zł 556 zł

2 rok

506 zł 556 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

435 zł 477 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

506 zł 556 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
12

1 rok

4200 zł 4700 zł

2 rok

6200 zł 6700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2100 zł 2350 zł

2 rok

3100 zł 3350 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

434 zł 484 zł

2 rok

640 zł 690 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

373 zł 415 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

640 zł 690 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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