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

Magister

Magister

1.2. Kierunek studiów

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Finance, Accounting and Insurance

1.3. Specjalność

• Finanse Przedsiębiorstw i Rachunkowość •
Zarządzanie Instytucjami Finansowymi

• Enterprise Finances and Accounting. •
Financial Institutions Management.

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania

Faculty of Management

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

W zależności od wybranej ścieżki absolwent
kierunku Finanse, Rachunkowość i
Ubezpieczenia: • zna w zaawansowanym
stopniu wybrane zjawiska oraz dotyczące ich
teorie, z zakresu dyscypliny finanse, • rozumie w
pełni, terminologię używaną w obszarze tej
dyscypliny, • zna zasady zarządzania zasobami
własności intelektualnej, • potrafi prawidłowo
interpretować i wyjaśniać procesy gospodarcze i
zjawiska finansowe oraz wzajemne relacje
między tymi procesami i zjawiskami oraz
właściwie analizować przyczyny i przebieg
konkretnych procesów gospodarczych i zjawisk
finansowych w obszarze finansów lub w ramach
wybranej subdyscypliny finansów (sprawnie
posługuje się systemami normatywnymi,
normami i regułami (prawnymi, zawodowymi,
etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych
problemów z zakresu dyscypliny finanse, •
potrafi kierować pracą zespołu, w tym
analizować proponowane rozwiązania
konkretnego problemu z zakresu dyscypliny
finanse, • komunikuje się na tematy
specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami
odbiorców, • uczestniczy w przygotowywaniu
projektów politycznych, gospodarczych i

Depending on the selected path of studies, the
graduate: • has advanced knowledge of selected
phenomena in the field of finance, and the
theories that apply to them; • fully understands
the terminology used in the field of finance; •
knows the rules of intellectual property resources
management; • is able to correctly interpret and
explain economic processes and financial
phenomena and their interrelations, as well as
properly analyse the causes and course of
particular economic processes and financial
phenomena in the field of finance and or its
selected sub-discipline; efficiently uses
normative systems, legal, ethical and
professional norms and rules in order to solve
specific problems in the discipline of finance; •
can lead the work of a team, including analysing
proposed solutions to a concrete problem in the
field of finance; • can communicate on specialist
topics with diverse groups of receivers; •
participates in the preparation of political,
economic and civic projects, taking into account
the public interest and sensitive to social issues.

3. Cechy kwalifikacji

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

obywatelskich, uwzględniających interes
publiczny i wrażliwych na kwestie społeczne.
Absolwent kierunku Finanse, Rachunkowość i The graduate of Finance, Accounting and
Ubezpieczenia może znaleźć zatrudnienie jako: • Insurance can find employment as: • accountant,
księgowy, • analityk bankowy, • analityk
• bank analyst, • insurance analyst, • financial
ubezpieczeniowy, • analityk rynkowy, • analityk analyst, • stock broker, • investment advisor, •
finansowy, • makler giełdowy, • doradca
insurance broker.
inwestycyjny, • broker ubezpieczeniowy.

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 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym,

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja
kierunku Finanse, Rachunkowość i
Ubezpieczenia w 2018 r. z wynikiem
pozytywnym.

Positive accreditation for Finance, Accounting
and Insurance by Polish Accreditation
Committee in 2018.

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

Absolwent posiada możliwość uzyskania
The graduate has a possibility of gaining the title
uprawnień: • maklera giełdowego, • doradcy
of: • stock broker, • investment advisor, •
inwestycyjnego, • brokera ubezpieczeniowego. insurance broker.
Kwalifikacja przygotowuje teoretycznie do
The qualification theoretically prepares for
uzyskania dodatkowych uprawnień. Po zdaniu obtaining additional rights. After passing state or
egzaminów państwowych lub
international exams and completing an internship
międzynarodowych oraz odbyciu praktyki
the graduate can as: • stock broker, • investment
absolwent może uzyskać uprawnienia: • maklera advisor, • insurance broker.
giełdowego, • doradcy inwestycyjnego, • brokera
ubezpieczeniowego.

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 i niestacjonarne,

Full-part and half-part,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach
doktoranckich i zdobycie kwalifikacji (stopnia
doktora) na poziomie 8 PRK/ERK.

The possibility of continuing education at
doctoral studies and obtaining a PQF/EQF level
8 qualification (PhD degree).

7.4. Pozostałe uwagi
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