Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Magister

Master of Science

1.2. Kierunek studiów

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

1.3. Specjalność

wycena projektów i przedsiębiorstw, zarządzanie Project and Corporate Valuation, Investment
inwestycjami, zarządzanie ryzykiem
Management, Risk Management.

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Corporate Finance Management

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH Warsaw School of Economics

2.2. Jednostka organizacyjna

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH Warsaw School of Economics

3.1. Dziedzina ISCED

0412: Finanse, bankowość i ubezpieczenia,

0412: Finance, banking and insurance,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

Posiada zaawansowaną wiedzę dot. procesów
toczących się współcześnie w gospodarce i
społeczeństwie.Posiada kompetencje zarówno
ogólne, jak i specjalistyczne dot.
wykorzystywanych w praktyce i postulowanych
oraz rekomendowanych przez teorię narzędzi,
wskaźników, instrumentów i metod oraz
sposobów postępowania (metodyk) w zakresie
zarządzania finansami współczesnego
przedsiębiorstwa.Zna ekonomiczne,
społeczne,technologiczne, psychologiczne i
prawne uwarunkowania skutecznego i
efektywnego zarządzania finansami oraz
metodykę tworzenia oraz rozwoju przedsięwzięć
gospodarczych i zarządzania finansami
przedsiębiorstwa w ujęciu operacyjnym i
strategicznym. Potrafi krytycznie analizować,
interpretować i oceniać zjawiska z zakresu
funkcjonowania współczesnych organizacji i ich
wpływ na pozycję ekonomiczno-finansową
przedsiębiorstwa. Samodzielnie formułuje
problemy finansowe, a następnie kreatywnie
poszukuje ich rozwiązania. Umie trafnie
identyfikować zagrożenia oraz szanse
ekonomiczne, prawne, etyczne, planować
działania oraz kontrolować ich wprowadzanie do

The graduates have advanced knowledge of
processes currently taking place in the economy
and society. They have both general and
specialist competences regarding the tools,
indicators, instruments, methods and behaviours
(methodologies) used in practice and
recommended by the theory in the field of
financial management of a modern enterprise.
They know the economic, social, technological,
psychological and legal conditions of effective
financial management as well as the
methodology of creating and developing
business ventures and financial management of
the enterprise in operational and strategic terms.
They can critically analyse, interpret and
evaluate phenomena in the field of functioning of
contemporary organizations and their impact on
the economic and financial position of the
company. They can formulate financial problems
and then creatively search for their solutions.
They can accurately identify threats, economic,
legal and ethical opportunities, plan activities and
control their implementation in the operational
and strategic activity of the enterprise. They can
design economic ventures from the financial
perspective in the context of the strategy and its

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

operacyjnej i strategicznej działalności
translation into operational plans and daily
przedsiębiorstwa. Jest w stanie zaprojektować activities of the financial services of the
przedsięwzięcia gospodarcze z perspektywy
enterprise, such as director, analyst and other
finansowej w kontekście strategii i jej przełożeniastaff. They indicate awareness of ethics and
na plany operacyjne oraz codzienne działania
responsibility related to their profession and their
służb finansowych przedsiębiorstwa takich, jak own activities and those pursued by their
dyrektora, analityka i innych
subordinates. Can communicate on specialist
pracowników.Wykazuje świadomość etyki i
topics with various groups of recipients. Can
odpowiedzialności związanej z wykonywanym work with others in a team and can manage the
zawodem i za działania własne oraz działania
team"s work.
podległych pracowników. Potrafi komunikować
się na specjalistyczne tematy z różnymi grupami
odbiorców. Potrafi pracować w zespole i
zarządzać nim.
Absolwenci mogą zajmować stanowiska
The graduates may hold managerial, expert and
zarządcze, eksperckie i specjalistyczne w
specialist positions in enterprises in the financial
przedsiębiorstwach sektora finansowego i
and real economy sectors, mainly in the
gospodarki realnej głównie w obszarach
functional areas of enterprises associated with
funkcjonalnych przedsiębiorstw związanych z
financial management. They are also prepared to
zarządzaniem finansami. Przygotowują ponadto set up and manage their own businesses.
do założenia i kierowania własnym
przedsiębiorstwem.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- Akredytacja CEEMAN (the International
Association for Management Development in
Dynamic Socities) instytucja afiliowana ENQA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- CEEMAN (The International Association for
Management Development in Dynamic
Societies), affiliate of ENQA

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

Uprawnienia zawodowe z zakresu finansów.

Professional qualifications in the field of finance.

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

Kształcenie ma profil praktyczny i przygotowuje The education has a practical profile and
do procesu pozyskania certyfikatów
prepares for the process of obtaining
zawodowych z zakresu finansów.
professional certificates in the field of finance.

6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania The graduate is prepared to continue education
kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia
at the third level studies and obtaining a EQF
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
level 8 qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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