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

Magister

Master of Science

1.2. Kierunek studiów

finanse i rachunkowość

Finance and Accounting

1.3. Specjalność

bankowość, finanse przedsiębiorstwa,
międzynarodowe rynki finansowe, podatki,
rachunkowość i ubezpieczenia

Banking, Corporate Finance, International
Financial Markets, Taxes, Accounting and
Insurance

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

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

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę
The graduates have an advanced knowledge of
dotyczącą faktów i procesów zachodzących w facts and processes occurring in the financial
systemie finansowym i jego otoczeniu oraz
system and its environment, as well as an inpogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania
depth knowledge of financial management of
finansami podmiotów gospodarczych. Potrafi
business entities, and are able to demonstrate
wykazać się ponadstandardowym poziomem
superior level of knowledge of finance and
wiedzy z zakresu finansów i procesów
financial processes occurring in the economic
finansowych zachodzących w systemie
system. They know advanced mechanisms of
gospodarczym. Zna zaawansowane
functioning of banks, enterprises, public finance
mechanizmy funkcjonowania banków,
sector, markets and financial institutions. They
przedsiębiorstw, sektora finansów publicznych, understand interdependencies between finance
rynków i instytucji finansowych. Rozumie
and economy and have an advanced knowledge
współzależności między finansami a
of financial and management accounting and
gospodarką. Ma zaawansowaną wiedzę z
financial analysis, they know the sources of
zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej financing economic activity, as well as the
oraz analizy finansowej, zna źródła finansowania current set of financial instruments used by
działalności gospodarczej, a także aktualny
banks, insurance institutions and other financial
zestaw instrumentów finansowych
intermediary institutions. They can make
wykorzystywanych przez banki, instytucje
economic and financial analysis of business
ubezpieczeniowe oraz pozostałe instytucje
entities and interpret the obtained effects in an
pośrednictwa finansowego. Potrafi wykorzystać advanced and detailed scope, assess the
posiadaną wiedzę do rozwiązania nietypowych i effectiveness of financial instruments and make
złożonych zadań z zakres analizy finansowej.
an appropriate choice, assess the reliability of
Umie przeprowadzić analizę ekonomicznofinancial and economic data, present the results
finansową podmiotów gospodarczych i
of conducted analyses and prepare analytical
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

zinterpretować w zaawansowanym i
studies. The graduates can use their knowledge
szczegółowym zakresie uzyskane efekty;
to solve unusual and complex tasks in the field of
oszacować efektywność instrumentów
financial analysis and can accurately assess the
finansowych i dokonać odpowiedniego wyboru; operation of financial institutions in non-standard
ocenić rzetelność danych finansowych i
market conditions and the state of increased risk
ekonomicznych; zaprezentować wyniki
typical of the financial system. The extended
prowadzonych analiz oraz przygotować
competences and experience of the graduates
opracowania analityczne. Potrafi trafnie ocenić are used to formulate and solve complex and
funkcjonowanie instytucji finansowych w
unusual problems related to financial institutions
niestandardowych warunkach rynkowych i stanie operations, including self-employed business
podwyższonego ryzyka typowego dla systemu activity. The graduates can communicate
finansowego. Nabyte rozszerzone kompetencje i effectively with the environment using
doświadczenia wykorzystuje do formułowania i specialized financial terminology, including the
rozwiązywania złożonych i nietypowych
features necessary to conduct public debates.
problemów funkcjonowania instytucji
They are fluent in two foreign languages.
finansowych, w tym działalności gospodarczej
prowadzonej na własny rachunek. Potrafi
skutecznie komunikować się z otoczeniem
poprzez użycie specjalistycznej terminologii
finansowej, w tym posiada cechy konieczne do
prowadzenia debat publicznych. Posługuje się
biegle dwoma językami obcymi.
Absolwent jest przygotowany do pracy w
The graduates are prepared to work in
firmach/instytucjach o różnym profilu działalności institutions of different profiles of activity as a
jako specjalista ds. finansów i rachunkowości, finance and accounting specialists and may also
może również prowadzić działalność
be self-employed. Moreover, they often find
gospodarczą na własny rachunek. Znajduje
employment in auditing firms. - Financial and
zatrudnienie w firmach audytorskich. accounting analyst/manager in financial and nonAnalityk/menadżer w dziedzinie finansów i
financial institutions - Senior specialist in
rachunkowości w instytucjach niefinansowych - financial institutions - Tax advisor
Specjalista wyższego szczebla w instytucjach
finansowych - Doradcy podatkowi
.
.

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

Polska Komisja Akredytacyjna,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- Polska Komisja Akredytacyjna: 20.09.2018
- Polish Accreditation Committee: 20.09.2018
ocena wyróżniająca - Akredytacja ACCA (The outstanding assessment - The Association of
Association of Chartered Certified Accountants) - Chartered Certified Accountants (ACCA)
Akredytacja CEEMAN (The International
accreditation - CEEMAN accreditation (The
Association for Management Development in
International Association for Management
Dynamic Societies), instytucja afiliowana ENQA Development in Dynamic Societies), an affiliated
institution of ENQA

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

The Polish Accreditation Committee,

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

.

.

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia sięKierunek powiązany z Sektorową Ramą
Linked to the Sectoral Qualifications Framework
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami Kwalifikacji dla sektora bankowego (SRKB) oraz for the banking sector (SRKB) and the activity of
uczenia się określonymi w sektorowej
działaniem Sektorowej Rady ds. Kompetencji
the Sectoral Council for Financial Sector
ramie kwalifikacji
Sektora Finansowego.
Competence.
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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 i niestacjonarne,

Full-part and half-part,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

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

7.4. Pozostałe uwagi
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