
Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia,

Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim ¿yciu, zadajecie sobie zapewne 
pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania 
i oczekiwania. Wybór odpowiedniej Uczelni i kierunku studiów 

to szansa na ciekaw¹, dobrze p³atn¹ pracê.
Aby u³atwiæ Wam zadanie przygotowaliœmy Informator 

dla kandydatów na studia, który zawiera opisy wydzia³ów, kierunków 
studiów, profil absolwenta 

oraz informacje gdzie rozwijaæ swoje zainteresowania.
Na ka¿dym z kierunków zapewniamy praktyki studenckie, maj¹c 

œwiadomoœæ tego, i¿ póŸniejszy sukces zawodowy nie bêdzie zale¿a³ 
tylko od wiedzy przyswojonej w czasie studiów, 

lecz tak¿e od umiejêtnoœci wykorzystania jej 
w praktyce i chêci poszerzenia 

oraz profilowania kwalifikacji na studiach podyplomowych.
Nasi absolwenci szybko adaptuj¹ siê do zró¿nicowanych 

wymagañ pracodawców.
Potwierdzaj¹ to kariery zawodowe absolwentów.

Zapraszamy do Wy¿szej Szko³y Finansów Informatyki
im. prof. J. Chechliñskiego

                                                                              Rektor
                                                                                                    dr Ewa Maciaszczyk
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O UCZELNI

Wy¿sza Szko³a Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego 
jest Uczelni¹ za³o¿on¹ w roku 1997
przez:
        Bank PBG S.A.,
        Bank Przemys³owo-Handlowy SA,
        Powszechny Bank Kredytowy SA.
i wpisan¹ do rejestru uczelni niepublicznych i zwi¹zków uczelni 
niepublicznych pod pozycj¹ 115.

Kadrê naukow¹ Uczelni stanowi¹ doœwiadczeni pracownicy naukowo-
dydaktyczni:
       Wydzia³u Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu £ódzkiego,
       Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu £ódzkiego,
       Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu £ódzkiego,
       Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki £ódzkiej
oraz
       wybitni praktycy bankowi i ubezpieczeniowi.

Programy i przedmioty nauczania s¹ zbie¿ne z programami 
i przedmiotami nauczania wyk³adanymi na Wydziale Ekonomiczno-
Socjologicznym Uniwersytetu £ódzkiego, co stanowi gwarancjê 
kontynuowania studiów II stopnia na tym wydziale na zasadach 
obowi¹zuj¹cych absolwentów Uniwersytetu £ódzkiego. 
Pozwala to na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukoñczeniu 
studiów, na jego integracjê ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹.
Du¿ym zainteresowaniem studentów Wy¿szej Szko³y Finansów 
i Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego cieszy siê Biuro Karier.
Jego g³ównym celem jest pomoc w wyborze drogi rozwoju 
zawodowego, wspólne budowanie œcie¿ki kariery zarówno studentów 
jak i absolwentów naszej Uczelni.

W³adze Uczelni:
REKTOR – dr Ewa Maciaszczyk
DZIEKAN – dr Wies³awa W³odarczyk-Guzek
KANCLERZ – mgr Maria Jackowska-Fuk
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WYDZIA£Y

WYDZIA£ EKONOMICZNO – SPO£ECZNY W £ODZI

Wydzia³ oferuje: trzyletnie studia I stopnia 
stacjonarne i niestacjonarne na kierunku:
       
       FINANSE I RACHUNKOWOŒÆ

       WYDZIA£ ADMINISTRACJI I BEZPIECZEÑSTWA W £ODZI

Wydzia³ oferuje: trzyletnie studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne na kierunku:
 
       BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE

Studia podyplomowe:
       PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH            

I NEGOCJACJE W BIZNESIE
  EDUKACJA DLA BEZPIECZEÑSTWA
  INFORMATYKA W FINANSACH

DZIEKAN - dr Wies³awa W³odarczyk-Guzek

INFORMACJE i ZAPISY:
ul. Œw. Jerzego 10/12
91-072 £ódŸ
tel. 42 664 93 10,      fax. 42 664 93 16,     kom. 501 016 524
e-mail: dziekanat@wsfi.pl

sekretariat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl

w godzinach:
pn.-wt., czw.-pt.  8.00 - 16.00
œr.      8.00 - 18.00
sob.    10.00 – 14.00 (w okresie wakacyjnym i w czasie zjazdów)
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WYDZIA£ EKONOMII W KALISZU

Wydzia³ oferuje: trzyletnie studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne na kierunku:

       EKONOMIA

Studia podyplomowe:
      PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA DECYZJI    

EKONOMICZNYCH I NEGOCJACJE W BIZNESIE

DZIEKAN - dr Wies³awa W³odarczyk-Guzek
PE£NOMOCNIK DZIEKANA - dr Agata Bury

INFORMACJE i ZAPISY:

ul. Widok 96A
62-800 Kalisz
tel. 62 753 56 53, fax. 62 753 56 32, kom. 501 016 529
e-mail: kalisz@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl

 w godzinach:
pn. 9.00 – 17.00
wt.-pt. 8.00 - 16.00
sob.              10.00 – 14.00  (w okresie wakacyjnym i w czasie zjazdów)
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WYDZIA£ INFORMATYKI I ZARZ¥DZANIA W KONINIE

Wydzia³ oferuje: trzyletnie studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne na kierunku:

       ZARZ¥DZANIE

oraz 

trzyipó³letnie studia in¿ynierskie I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne na kierunku:
      
       INFORMATYKA

DZIEKAN - dr Wies³awa W³odarczyk-Guzek              
PE£NOMOCNIK DZIEKANA – dr Tomasz Piaseczny

INFORMACJE i ZAPISY:

ul. Szymanowskiego 5
62-510 Konin
tel. 63 244 87 07 wew. 27, kom. 501 248 781
e-mail: sekretariat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl

 w godzinach:
pn.-pt. 8.00 - 14.00
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OFERTA DYDAKTYCZNA

 Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŒÆ
Studia I stopnia 3-letnie (6 sem.)

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowoœæ pozwalaj¹ na zapoznanie 
siê z finansowymi mechanizmami funkcjonowania wspó³czesnej 
gospodarki rynkowej jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Studenci 
uzyskuj¹ kompleksow¹ wiedzê w zakresie tworzenia i realizacji strategii 
banku, operacji bankowych, dzia³alnoœci kredytowej i prawa bankowego.

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:
I etap obejmuje nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy 
ogólnej, podstawowej i kierunkowej ( 3 semestry);

II etap to nauka przedmiotów specjalizacyjnych zgodnie
 z dokonanym wyborem specjalnoœci.

Uczelnia zapewnia praktyki studenckie oraz dostêp 
do stypendiów socjalnych i motywacyjnych

GRUPY PRZEDMIOTÓW
OGÓLNE PODSTAWOWE KIERUNKOWE

Jêzyk obcy I 
(angielski)

Matematyka Matematyka 
finansowa

Jêzyk obcy II Statystyka Analiza finansowa
Ochrona w³asnoœci 
intelektualnej Prawo Rachunkowoœæ 

finansowa
Podstawy socjologii Ekonometria Rynki finansowe
Filozofia Rachunkowoœæ Finanse publiczne
Historia myœli 
ekonomicznej Finanse Finanse 

przedsiêbiorstwa
Technologie 
informacyjne Mikroekonomia Bankowoœæ
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Wychowanie 
fizyczne

Makroekonomia Ubezpieczenia

Podstawy zarz¹dzania 
i marketingu
Finanse samorz¹du 
terytorialnego
Finanse 
miêdzynarodowe
Wybrane problemy 
integracji 
gospodarczej

SPECJALNOŒCI:
• Rachunkowoœæ 

podmiotów 
gospodarczych

• Finanse przedsiêbiorstw
• Informatyka w finansach

• Ubezpieczenia • Uwarunkowania 
psychologiczne 

• Skarbowoœæ i podatki        decyzji finansowych
• Bankowoœæ

Rachunkowoœæ podmiotów gospodarczych

Specjalnoœæ ta zawiera zagadnienia dotycz¹ce finansowych aspektów 
funkcjonowania przedsiêbiorstw. Rozwija umiejêtnoœæ analizy 
ekonomiczno-finansowej przedsiêbiorstwa, instytucji. 
Absolwenci s¹ przygotowani do wykonywania wolnego zawodu eksperta 
rachunkowoœci oraz do pracy w ró¿nych jednostkach gospodarczych
 i instytucjach finansowych w dzia³ach finansowo-ksiêgowych.

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Prawo spó³ek handlowych Rachunkowoœæ podatkowa
Rachunek kosztów Strategie finansowe 

przedsiêbiorstwa
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Rachunkowoœæ zarz¹dcza Ocena zdolnoœci kredytowej 
przedsiêb.

Rachunkowoœæ miêdzynarodowa Aspekty finansowe 
restrukturyzacji

Auditing sprawozdañ 
finansowych

Opodatkowanie przedsiêbiorstw

Analiza sprawozdañ finansowych

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Reasekuracja Rachunek  prawdopodobieñstwa
Ekonomika i organizacja 
ubezpieczeñ gospodarczych

Prawo ubezpieczeniowe

Finanse ubezpieczeñ Demografia
Marketing ubezpieczeniowy Powszechne ubezpieczenia 

zdrowotne i ich finansowanie
Podstawy matematyki 
aktuarialnej

Rachunkowoœæ ubezpieczeniowa

Statystyka ubezpieczeniowa Ubezpieczenia emerytalno-
rentowe

Akwizycja ubezpieczeñ 
i pokrywanie szkód

Ubezpieczenia

Specjalnoœæ obejmuje tematykê ubezpieczeñ gospodarczych w zakresie 
teoretycznego, prawnego i ekonomicznego funkcjonowania sektora 
ubezpieczeniowego. Umo¿liwia poznanie podstaw dzia³alnoœci ubezpie-
czeniowej i marketingowej w ubezpieczeniach.
Absolwenci s¹ przygotowani do pracy w instytucjach, w których 
ubezpieczenia odgrywaj¹ istotna rolê np. funduszach emerytalnych, 
towarzystwach reasekuracyjnych, ubezpieczeniowych.
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Polityka bud¿etowa Opodatkowanie obrotu
Zamówienia publiczne Podatki dochodowe 

i maj¹tkowe
Ordynacja podatkowa Strategie podatkowe
Kontrola skarbowa i prawo 
karnoskarbowe

Psychologia ekonomiczna 
i podatkowa

Rachunkowoœæ podatkowa Planowanie bud¿etowe
Rachunkowoœæ bud¿etowa

Skarbowoœæ i podatki

Specjalnoœæ ta daje mo¿liwoœæ zapoznania siê z funkcjonuj¹cym
w Polsce systemem podatkowym, definicj¹ podatku i op³at publicznych. 
Szczegó³owo analizuje poszczególne rodzaje podatków, tj. maj¹tkowy, 
dochodowy i konsumpcyjny. Porusza zagadnienia postêpowania 
podatkowego. 
Absolwenci tej specjalnoœci s¹ przygotowani do pracy w ró¿nych 
instytucjach i firmach, takich jak: izby i urzêdy skarbowe, urzêdy kontroli 
skarbowej, biura rachunkowe, instytucje samorz¹du terytorialnego, banki, 
instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe, 
przedsiêbiorstwa.

Bankowoœæ

Specjalnoœæ obejmuje zagadnienia z zakresu analizy finansowej
i oceny efektywnoœci inwestycji dla celów kredowych oraz zasady polityki 
depozytowej i kredytowej. Kszta³tuje umiejêtnoœæ oceny ryzyka 
kredytowego. Daje mo¿liwoœæ poznania wszystkich instytucji dzia³aj¹cych 
na rynku finansowym i mechanizmu dzia³ania poszczególnych segmentów 
tego rynku oraz problematykê ekonomiki banków i zasady jego 
funkcjonowania, zarz¹dzania aktywami i pasywami banku.
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Bierne i czynne operacje 
bankowe

Systemy informatyczne 
w bankowoœci

Operacje rozliczeniowe Zarz¹dzanie aktywami 
i pasywami

Rachunkowoœæ bankowa Strategie finansowe 
przedsiêbiorstwa

Prawo bankowe Ocena zdolnoœci kredytowej 
przedsiêb.

Marketing bankowy Biznesplan i jego metodologia
Bank a przedsiêbiorstwo Sekurytyzacja-instrument 

zarz¹dzania 

Absolwenci tej specjalnoœci s¹ przygotowani do pracy na ró¿nych 
stanowiskach w bankach komercyjnych, oddzia³ach banku centralnego, 
funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, a tak¿e w domach maklerskich, 
firmach doradztwa finansowego i inwestycyjnego. Specjalnoœæ 
przygotowuje profesjonaln¹ kadrê mened¿ersk¹ oraz personel
 na stanowiska o strategicznym znaczeniu w instytucjach finansowych.

Finanse przedsiêbiorstw

Specjalnoœæ umo¿liwia zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat 
ogólnych i szczegó³owych metod zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstw 
oraz nabycie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê technikami obliczeniowymi 
oraz interpretacji otrzymanych wyników w celu podjêcia decyzji 
finansowych.
Absolwent mo¿e podj¹æ zatrudnienie w przedsiêbiorstwach, grupach 
kapita³owych, bankach, a tak¿e w organach kontroli finansowej
w ró¿nych jej formach organizacyjnych i szczeblach funkcjonowania. 
Posiada tak¿e wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci 
gospodarczej.
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Rachunkowoœæ zarz¹dcza Gospodarka finansowa MSP
Biznesplan i jego metodologia Ocena efektywnoœci projektu 

inwestycyjnego
Aspekty finansowe 
restrukturyzacji

Rachunkowoœæ podatkowa

Strategie finansowe
 przedsiêbiorstw

Optymalizacja portfela 
inwestycyjnego przedsiêbiorstw

Opodatkowanie przedsiêbiorstw Ocena zdolnoœci kredytowej 
przedsiêb.

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Rachunkowoœæ zarz¹dcza Prawne aspekty u¿ytkowania 

systemów informatycznych
Analiza finansowa 
przedsiêbiorstwa

Techniki i technologie internetowe

Biznesplan i jego metodologia Informatyczne systemy 
e-biznesu

Zastosowanie arkuszy 
kalkulacyjnych

Systemy wspomagania 
podejmowania decyzji 
i systemy eksportowane

Podstawy programowania Zastosowanie systemu 
zarz¹dzania„ Symfonia” BPSC 
IMPULS

Informatyka w finansach

Specjalnoœæ kszta³ci umiejêtnoœci w zakresie organizowania informatyzacji 
przedsiêbiorstw oraz pracy na potrzeby instytucji finansowych.
Absolwent tej specjalnoœci bêdzie móg³ pracowaæ w firmach zajmuj¹cych 
siê wdra¿aniem, projektowaniem, adaptacj¹ i eksploatacj¹ systemów 
informatycznych zwi¹zanych z ró¿nymi dziedzinami gospodarki. Znajdzie 
zatrudnienie zarówno w firmach informatycznych jak i w bankach, 
czy innych instytucjach publicznych. Bêdzie mia³ równie¿ pe³ne 
kwalifikacje do prowadzenia w³asnej firmy.
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Relacyjne bazy danych Grafika komputerowa 
z elementami marketingu

Zarz¹dzanie projektami 
informatycznymi

Bankowe systemy informatyczne

Bezpieczeñstwo systemów 
informatycznych

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Psychologia ogólna 
i poznawcza

Podatki i polityka podatkowa

Psychologia spo³eczna Transakcje gie³dowe
Metody badawcze w psychologii Psychologia zachowañ 

na gie³dzie
Komunikacja interpersonalna Fundusze inwestycyjne
Psychologia ekonomiczna 
i podatkowa

II i III filar ubezpieczeñ

Finansowe aspekty negocjacji Psychologia rynków 
inwestycyjnych

Uwarunkowania psychologiczne decyzji finansowych

Specjalnoœæ przygotowuje absolwentów do podejmowania optymalnych 
decyzji finansowych z uwzglêdnieniem psychologicznych aspektów 
zachowañ ludzkich.
Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach zwi¹zanych 
z rekrutacj¹ w firmie, oceniaj¹cych jakoœæ pracy zatrudnionych osób, 
doradztwo zawodowe, stanowiska negocjatorów firmowych i mode-
ratorów procesów negocjacyjnych, praca w marketingu i reklamie.
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GRUPY PRZEDMIOTÓW
OGÓLNE PODSTAWOWE KIERUNKOWE

Jêzyk obcy I 
(angielski)

Administracja Teoria 
bezpieczeñstwa

Jêzyk obcy II Filozofia Prawne podst. 
bezpiecz.

Ochrona w³asnoœci 
intelektualnej

Wspó³czesne systemy 
polityczne

Polityka 
bezpieczeñstwa

Podstawy socjologii Ekonomia Strategia 
bezpieczeñstwa

Wprowadzenie do 
psychologii

Organizacja 
i zarz¹dzanie

System 
bezpieczeñstwa 
narodowego

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:
• I etap obejmuje nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy 

ogólnej, podstawowej i kierunkowej ( 3 semestry);
• II  etap to nauka przedmiotów specjalizacyjnych zgodnie

z dokonanym wyborem specjalnoœci.

 Kierunek: BEZPIECZEÑSTWO  NARODOWE
Studia I stopnia 3-letnie (6 sem.)

Studia pozwalaj¹ na zdobycie wiedzy z zakresu nauk spo³ecznych
oraz umiejêtnoœci wykorzystania jej w pracy zawodowej, ze szczególnym 
wyeksponowaniem problematyki procesów bezpieczeñstwa pañstwa
i zarz¹dzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej, regionalnej
i lokalnej.
Studenci uzyskaj¹ wiedzê do kompleksowej realizacji zadañ admini-
stracyjnych, mened¿erskich, dydaktyczno-wychowawczych i socjotech-
nicznych w zakresie bezpieczeñstwa narodowego i zarz¹dzania
w sytuacjach kryzysowych.

Uczelnia zapewnia praktyki studenckie oraz dostêp 
do stypendiów socjalnych i motywacyjnych
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Technologie 
informacyjne

Historia Zarz¹dzanie 
kryzysowe

Ergonomia Geografia
Logistyka 
w sytuacjach 
kryzysowych

BHP Wiedza o pañstwie 
i prawie

Miêdzynarodowe 
stosunki polityczne

Socjologia pracy 
grupowej

Miêdzynarodowe 
stosunki wojskowe

Wychowanie 
fizyczne

Zarz¹dzanie 
bezpieczeñstwem 
pañstwa
Przywództwo 
w bezpieczeñstwie
Problem ryzyka 
w zarz¹dzaniu 
kryzysowym
Zarz¹dzanie zespo³ami 
ludzkimi 
w sytuacjach 
kryzysowych
Zagro¿enia 
bezpieczeñstwa 
pañstwa

SPECJALNOŒCI:
• Edukacja dla 

bezpieczeñstwa
• Ochrona osób i mienia

• Zarz¹dzanie kryzysowe

Edukacja dla bezpieczeñstwa

W wyniku realizacji procesu kszta³cenia na specjalnoœci studenci zostan¹ 
wyposa¿eni w wiedzê teoretyczn¹ i umiejêtnoœci praktyczne z zakresu
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Historia wychowania obronnego 
dla bezpieczeñstwa

Bezpieczeñstwo ekologiczne

Metodyka wychowania dla 
potrzeb obronnoœci kraju

Kontrola medyczna i pierwsza 
pomoc

Psychologiczno-spo³eczne 
aspekty okresów zagro¿eñ

Metody dzia³añ zabezpieczaj¹cych 
w placówkach pedagogicznych

Bezpieczeñstwo kraju w aspekcie 
zagro¿eñ

Warsztaty kompetencji 
komunikacyjnych

bezpieczeñstwa szkolnego i spo³ecznego, dydaktyki obronnej i teorii 
wychowania dla bezpieczeñstwa, psychologii spo³ecznej, ochrony zdrowia 
oraz pomoc y przedmedycznej.  Studenci  bêd¹ prz ygotowani
do pracy w edukacji dla bezpieczeñstwa, jak i równie¿ s³u¿bach zajmuj¹cych 
siê problematyk¹ bezpieczeñstwa pañstwa i jego obywateli.

Zarz¹dzanie kryzysowe

W wyniku realizacji procesu kszta³cenia na specjalnoœci studenci zostan¹ 
wyposa¿eni w wiedzê teoretyczn¹ i umiejêtnoœci praktyczne pozwalaj¹ce 
im na samodzielne kierowanie zespo³ami ludzkimi oraz pracê w zespo³ach 
w zakresie rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z rozpoznawaniem, 
monitorowaniem i kierowaniem zespo³ami ludzkimi w przypadku 
zagro¿eñ niemilitarnych. Studenci bêd¹ przygotowani do pracy 
m.in. w strukturach administracji publicznej, policji, PSP, Stra¿y Granicznej, 
Si³ Zbrojnych RP, organizacjach zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem 
obywateli. 

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Bezpieczeñstwo ekologiczne Bezpieczeñstwo spo³eczne
Bezpieczeñstwo informacyjne Bezpieczeñstwo gospodarcze
Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Bezpieczeñstwo kulturowe
Bezpieczeñstwo militarne Obrona cywilna
Gra decyzyjna Ratownictwo medyczne
Ochrona osób, mienia 
i infrastruktury krytycznej

Integracja europejska

Ustrój i gospodarka samorz¹du 
terytorialnego

Zarz¹dzanie bezp. na poziomie 
samorz¹dowym
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Organizacja dzia³añ ochrony 
osób i mienia

Bezpieczeñstwo w komunikacji 
powszechnej i transporcie

Zabezpieczenie imprez 
masowych

Techniczne zabezpieczenie mienia

Konwojowanie Techniki interwencyjne
Prawo karne Ratownictwo medyczne
Ochrona osób, mienia 
i infrastruktury krytycznej

Etyka zawodowa pracownika 
ochrony

Ochrona osób i mienia

Studenci zdobêd¹ wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹ z dziedziny 
bezpieczeñstwa i ochrony. Nabêd¹ dodatkow¹ umiejêtnoœæ szybkiego 
podejmowani decyzji, wyszukiwania i przetwarzania informacji
oraz wspó³pracy i dzia³ania w grupie. Absolwenci bêd¹ przygotowani 
(³¹cz¹c teoriê z praktyk¹) do rozwi¹zywania problemów w zakresie 
bezpieczeñstwa publicznego, a w szczególnoœci ochrony osób i mienia. 
Mog¹ szukaæ zatrudnienia w instytucjach zarz¹dzania kryzysowego
i ochrony ludnoœci, w urzêdach, firmach, lub placówkach oœwiatowych. 
Mog¹ równie¿ znaleŸæ zatrudnienie w agencjach ochrony osób
i mienia.

 Kierunek: EKONOMIA
Studia I stopnia 3-letnie (6 sem.)

Studia ekonomiczne to jeden z najbardziej popularnych kierunków 
studiów. Studia o tym profilu pozwalaj¹ na uzyskanie gruntownej wiedzy 
z zakresu teorii ekonomii z nastawieniem na jej praktyczne wykorzystanie. 
Studenci uzyskuj¹ kompleksow¹ wiedzê niezbêdn¹ dla zrozumienia istoty 
zjawisk i procesów gospodarczych, dziêki czemu bêd¹ posiadaæ szerokie 
mo¿liwoœci podejmowania pracy zarobkowej, m.in. w organizacjach 
gospodarczych, spo³ecznych i politycznych, towarzystwach i fundacjach 
oraz innych instytucjach. 
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GRUPY PRZEDMIOTÓW
OGÓLNE PODSTAWOWE KIERUNKOWE

Jêzyk obcy I 
(angielski)

Matematyka Polityka spo³eczna

Jêzyk obcy II Statystyka opisowa Polityka gospodarcza
Podstawy socjologii Ekonometria Analiza ekonomiczna
Ochrona w³asnoœci 
intelektualnej

Mikroekonomia Finanse publiczne 
i rynki finansowe

Historia gospodarcza Podstawy 
makroekonomii

Wstêp do prawa 
gospod.

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:
• I etap obejmuje nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy 

ogólnej, podstawowej i kierunkowej ( 3 semestry);
• II  etap to nauka przedmiotów specjalizac yjnych zgodnie

z dokonanym w yborem specjalnoœci .

Uczelnia zapewnia praktyki studenckie oraz dostêp 
do stypendiów socjalnych i motywacyjnych

Osoby po tych studiach potrafi¹ diagnozowaæ zjawiska ekonomiczne 
a tak¿e s¹ przygotowane do podejmowania trafnych decyzji 
ekonomicznych. Wy¿sza Szko³a Finansów i Informatyki im. prof. Janusza 
Chechliñskiego w £odzi aspiruje do miana Uczelni otwartej na nowe 
wyzwania edukacyjne, promuj¹cej idee nowoczesnego nauczania, 
kszta³c¹ca na zapotrzebowanie rynku pracy.

Podejmuje równie¿ dzia³ania uprzedzaj¹ce poprzez prowadzenie badañ 
pilota¿owych i okreœlenie europejskich standardów kszta³cenia
oraz wdro¿enia ich do procesu dydaktycznego.
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Technologie 
informacyjne

Zarz¹dzanie Gospodarka 
regionalna

Wychowanie 
fizyczne

Rachunkowoœæ Marketing

Miêdzynar. stosunki 
gospodarcze

Wstêp do ekonomii 
matemat.

Prawo Metody oceny proj. 
gospod.
Ekonomia integracji 
europ.
Wstêp do historii myœli 
ekonomicznej

SPECJALNOŒCI:
• Rachunkowoœæ • Ekonomika i finanse 

przedsiêbiorstw• Bankowoœæ
• Gospodarka bud¿etowa • Informatyka w ekonomii
• Gospodarka

i administracja 
samorz¹dowa

• Uwarunkowania 
psychologiczne decyzji 
ekonomicznych

• Integracja europejska

Rachunkowoœæ

Celem tej specjalnoœci dostarczenie s³uchaczom wiedzy praktycznej
i teoretycznej z zakresu rachunkowoœci niezbêdnej do pracy w dzia³ach 
ksiêgowych jednostek sektora finansów publicznych, umo¿liwienie 
g³ównym ksiêgowym, skarbnikom urzêdów miast i gmin, g³ównym 
ksiêgowym jednostek i zak³adów bud¿etowych uzupe³nienie uprawnieñ 
do zajmowanych stanowisk.
Absolwenci tej  specjalnoœci uzyskuj¹ kompleksow¹ wiedzê
oraz praktyczne przygotowanie do pracy na stanowisku ksiêgowego.

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Prawo spó³ek handlowych Rachunkowoœæ podatkowa
Rachunek kosztów Strategie finansowe 

przedsiêbiorstwa
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Rachunkowoœæ zarz¹dcza Aspekty finansowe 
restrukturyzacji

Rachunkowoœæ miêdzynarodowa Opodatkowanie przedsiêbiorstw
Auditing sprawozdañ 
finansowych

Rachunkowoœæ finansowa

Analiza sprawozdañ finansowych

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Bierne i czynne operacje 
bankowe

Systemy informatyczne 
w bankowoœci

Operacje rozliczeniowe Zarz¹dzanie aktywami 
i pasywami

Rachunkowoœæ bankowa Strategie finansowe 
przedsiêbiorstwa

Prawo bankowe Ocena zdolnoœci kredytowej 
przedsiêb.

Bankowoœæ

Specjalnoœæ ta obejmuje zagadnienia z zakresu analizy finansowej
i oceny efektywnoœci inwestycji dla celów kredowych oraz zasady polityki 
depozytowej i kredytowej. Kszta³tuje umiejêtnoœæ oceny ryzyka 
kredytowego. Daje mo¿liwoœæ poznania wszystkich instytucji dzia³aj¹cych 
na rynku finansowym i mechanizmu dzia³ania poszczególnych 
segmentów tego rynku oraz problematykê ekonomiki banków i zasady 
jego funkcjonowania, zarz¹dzania aktywami i pasywami banku.
Absolwenci tej specjalnoœci s¹ przygotowani do pracy na ró¿nych 
stanowiskach w bankach komercyjnych, oddzia³ach banku centralnego, 
funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, a tak¿e w domach 
maklerskich, firmach doradztwa finansowego i inwestycyjnego. 
Specjalnoœæ przygotowuje profesjonaln¹ kadrê mened¿ersk¹
oraz personel na stanowiska o strategicznym znaczeniu w instytucjach 
finansowych.
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Marketing bankowy Biznesplan i jego metodologia
Bank a przedsiêbiorstwo Sekurytyzacja-instrument 

zarz¹dzania 

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Polityka bud¿etowa Opodatkowanie obrotu
Zamówienia publiczne Podatki dochodowe 

i maj¹tkowe
Ordynacja podatkowa Strategie podatkowe
Kontrola skarbowa i prawo karno-
skarbowe

Psychologia ekonomiczna 
i podatkowa

Rachunkowoœæ podatkowa Planowanie bud¿etowe
Rachunkowoœæ bud¿etowa

Gospodarka bud¿etowa

Specjalnoœæ ta daje mo¿liwoœæ zapoznania siê z aktualnym stanem 
prawnym sektora finansów publicznych w Polsce oraz zasadami 
gospodarki finansowej na szczeblu centralnym oraz w samorz¹dzie 
terytorialnym Student zapoznaje siê z: systemem podatkowym, definicj¹ 
podatku i op³at publicznych. specjalnoœci nabywaj¹ umiejêtnoœci 
w zakresie stosowania zasad gospodarki finansowej, a tak¿e poznaj¹ 
prawne podstawy tworzenia publicznych zasobów finansowych, 
konstruowania bud¿etów i innych planów finansowych.
Specjalnoœæ ta przygotowuje do pracy w ró¿nych instytucjach
i firmach, takich jak: izby i urzêdy skarbowe, urzêdy kontroli skarbowej, 
biura rachunkowe, instytucje samorz¹du terytorialnego, banki, instytucje 
finansowe i ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe.

Gospodarka i administracja samorz¹dowa
Specjalnoœæ ta daje wszechstronn¹ wiedzê z zakresu gospodarki
i administracji samorz¹dowej na wszystkich poziomach jej funkcjo-
nowania. Student zostaje wyposa¿ony w szeroki zakres wiedzy
z dziedziny prawnych aspektów finansów samorz¹dowych, skarbowoœci
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Finansowanie rozwoju 
ze œrodków UE

Bud¿et klasyczny 
a bud¿etowanie zadaniowe 
w JST

Rachunkowoœæ bud¿etowa Dochody samorz¹du 
terytorialnego

Polityka bud¿etowa Prawo postêpowania 
administracyjnego

Zamówienia publiczne Zarz¹dzanie w JST
Ordynacja podatkowa Samorz¹d terytorialny na œwiecie
Zadania i organizacja samorz¹du 
terytorialnego

Podstawy psychologiczne 
zachowañ gospodarczych

i podatków, a tak¿e postêpowania administracyjnego. Program studiów 
realizowany na tej specjalnoœci kszta³tuje studenta, który zdobywa wiedzê
 i praktyczne umiejêtnoœci niezbêdne dla pracowników administracji 
samorz¹dowej i rz¹dowej.
Absolwenci mog¹ byæ zatrudnieni w charakterze ekspertów 
ds. podatkowych i finansowych w instytucjach aparatu samorz¹dowego, 
mog¹ wspó³dzia³aæ twórczo w opracowaniu strategii rozwojowej, 
pozyskiwaniu œrodków unijnych na jej finansowanie.

Integracja europejska

Specjalnoœæ ta kszta³ci przysz³ych pracowników struktur europejskich. 
Obejmuje przedmioty interdyscyplinarne o problematyce europejskiej. 
Studenci zapoznaj¹ siê z systemem funkcjonowania Wspólnoty 
Europejskiej w dziedzinach takich jak np. handel, system rolny, podatkowy, 
walutowy czy prawny.
Absolwenci tej specjalnoœci to ekonomiœci o ukierunkowaniu miêdzy-
narodowym, którzy bêd¹ przygotowani do podjêcia pracy w firmach
i organizacjach miêdzynarodowych.
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Wspólnoty europejskie Polityka UE wobec sektora MSP
Funkcjonowanie jednolitego 
rynku UE

Unia Gospodarcza i Walutowa

System finansowy Wspólnot 
europejskich

Integracja polityczna

Wspólna Polityka Rolna i Handlowa Programy pomocowe w praktyce
Stosunki zewnêtrzne UE Wspólna Polityka Przemys³owa

i Wspólna Polityka Naukowa, 
Technologiczna i Innowacji

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Rachunkowoœæ zarz¹dcza Opodatkowanie przedsiêbiorstw
Aspekty finansowe 
restrukturyzacji

Gospodarka finansowa MSP

Biznesplan i jego metodologia Rachunkowoœæ podatkowa
Optymalizacja portfela 
inwestycyjnego przedsiêbiorstw

Ocena efektywnoœci projektu 
inwestycyjnego

Strategie finansowe 
przedsiêbiorstw

Unia Gospodarcza i Walutowa

Ekonomika i analiza finansowa 
przedsiêb.

Ocena zdolnoœci kredytowej 
przedsiêb.

Ekonomika i finanse przedsiêbiorstw

Specjalnoœæ ta umo¿liwia zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat 
ogólnych i szczegó³owych metod zarz¹dzania finansami przed-siêbiorstw. 
Daje mo¿liwoœæ nabycia umiejêtnoœci pos³ugiwania siê technikami 
obliczeniowymi oraz interpretacji otrzymanych wyników w celu podjêcia 
trafnych decyzji finansowych.
Absolwent mo¿e podj¹æ zatrudnienie w przedsiêbiorstwach, grupach 
kapita³owych, bankach, a tak¿e w organach kontroli finansowej
w ró¿nych jej formach organizacyjnych i szczeblach funkcjonowania. 
Posiada tak¿e wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci 
gospodarczej.
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Ekonomika i analiza finansowa 
przedsiêb.

Informatyczne systemy 
e-biznesu

Biznesplan i jego metodologia Systemy informatyczne 
w zarz¹dzaniu

Grafika komputerowa z 
elementami marketingu

Prawne aspekty u¿ytkowania 
systemów informatycznych

Zastosowanie arkuszy 
kalkulacyjnych

Hurtownie danych

Podstawy programowania Zastosowanie systemu 
zarz¹dzania„ Symfonia”/BPSC 
IMPULS

Relacyjne bazy danych Systemy wspomagania 
podejmowania decyzji i systemy 
eksportowane

Zarz¹dzanie projektami 
informatycznymi

Bezpieczeñstwo systemów 
informatycznych

Informatyka w ekonomii

Specjalnoœæ ta kszta³ci umiejêtnoœci w zakresie organizowania informa-
tyzacji przedsiêbiorstw oraz pracy na potrzeby s³u¿b ekonomicznych 
przedsiêbiorstwa i gospodarki. a specjalistyczn¹ wiedzê z zakresu 
systemów wspomagania decyzji,  zarz¹dzania, projektowania
i u¿ytkowania baz danych.
Specjalnoœæ ta ³¹cz¹c zagadnienia z zakresu ekonomii i informatyki 
przygotowuje absolwentów do pracy w zespo³ach projektantów, 
administratorów systemów komputerowych przedsiêbiorstw 
a tak¿e instytucjach publicznych w tym samorz¹dowych. 

Uwarunkowania psychologiczne decyzji ekonomicznych

W dzisiejszym ci¹gle zmieniaj¹cym siê œwiecie byæ mo¿e jedynym 
niezmiennym parametrem jest umys³ ludzki. Dlatego powi¹zanie 
psychologii poznawczej z nauk¹ o gospodarce wydaje siê jak najbardziej
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Psychologia ogólna
i poznawcza

Podatki i polityka podatkowa

Psychologia spo³eczna Transakcje gie³dowe
Metody badawcze 
w psychologii

Psychologia reklamy

Komunikacja interpersonalna Fundusze inwestycyjne
Psychologia ekonomiczna
i podatkowa

II i III filar ubezpieczeñ

Negocjacje gospodarcze Psychologia rynków finansowych

s³uszne i po¿yteczne. Dobry mened¿er z wykszta³ceniem ekonomicznym 
wsparty wiedz¹ psychologiczn¹ osi¹gnie du¿o szybciej sukces. Specjalnoœæ 
zajmuje siê mechanizmami i procesami psychologicznymi le¿¹cymi 
u podstaw zachowañ konsumenckich i innych zachowañ ekonomicznych. 
Przygotowuje absolwentów do podejmowania optymalnych decyzji 
ekonomicznych z uwzglêdnieniem psychologicznych aspektów zachowañ 
ludzkich.
Zdobyta wiedza w czasie studiów oraz nabyte umiejêtnoœci znajd¹ 
zastosowanie przy prowadzeniu negocjacji handlowych oraz orga- 
nizowaniu prac zespo³owych. Absolwenci a charakteryzowaæ postawy 
i zachowania oraz skutecznie wp³ywaæ na motywacjê pracowników
do pracy. zawodowe dla Ciebie to praca w ró¿nego rodzaju firmach jako 
mened¿er ds. komunikacji, negocjacji, marketingu, firmach zajmuj¹cych 
siê rekrutacj¹, poœrednictwem pracy i doradztwem zawodowym, 
czy w ró¿nego typu instytucjach, gdzie przydatna jest wiedza z zakresu 
psychologii sprzeda¿y i marketingu.

 Kierunek: ZARZ¥DZANIE
Studia I stopnia 3-letnie (6 sem.)

Studia na tym kierunku pozwalaj¹ na zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci
z zakresu  nauk o zarz¹dzaniu, nauk ekonomicznych, oraz z dyscyplin 
dotycz¹cych istoty, prawid³owoœci oraz problemów funkcjonowania

25



GRUPY PRZEDMIOTÓW
OGÓLNE PODSTAWOWE KIERUNKOWE

Jêzyk obcy I 
(angielski)

Matematyka Zachowania 
organizacyjne

Jêzyk obcy II Statystyka opisowa Zarz¹dzanie 
projektami

Socjologia Podstawy zarz¹dzania Informatyka w 
zarz¹dzaniu

Filozofia Prawo Zarz¹dzanie jakoœci¹
Ochrona w³asn. 
intelektual. Mikroekonomia Zarz¹dz. zasob. 

ludzkimi
Technologie 
informacyjne Nauka o organizacji Marketing

Wychowanie 
fizyczne Finanse Badania 

marketingowe
Rachunkowoœæ 
finansowa

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:
• I etap obejmuje nauczanie przedmiotów z zakresu wiedz y 

ogólnej, podstawowej i kierunkowej ( 3 semestry);
• I I  etap to nauk a przedmiotów specjalizac yjnych zgodnie

 z dokonanym wyborem specjalnoœci.

Uczelnia zapewnia praktyki studenckie oraz dostêp 
do stypendiów socjalnych i motywacyjnych

przedsiêbiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeñstwa 
pañstwa. Absolwent ma mo¿liwoœæ realizacji podstawowych funkcji 
kierowniczych w organizacjach o charakterze gospodarczym
i administracyjnym oraz w przedsiêbiorstwie, niezale¿nie od jego 
charakteru, pos³uguj¹c siê instrumentami ekonomiczno-finansowymi, 
technikami organizatorskimi z  wykorzystaniem systemów kompute-
rowego wspomagania procesów zarz¹dzania.
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Finanse 
przedsiêbiorstwa
Procesy informac. 
w zarz.
Bezpieczeñstwo 
publiczne
Dowodzenie
Operacje i techniki 
operac.
Podst. nauki 
o przedsieb.
Ekonomika Inter. 
europ.
Podstawy 
rachunkowoœci
Logistyka
Negocjacje 
gospodarcze
Psychologia reklamy
Komunikacja 
interpersonal.
Etyka biznesu

SPECJALNOŒCI:
• Zarz¹dzanie kadrami • Zarz¹dzanie podatkami
• Przedsiêbiorczoœæ

i zarz¹dzanie MSP
• Zarz¹dzanie w administracji 

i gospodarce samorz¹dowej
• Rachunkowoœæ podmiotów 

gospodarczych
• Zarz¹dzanie finansami 

przedsiêbiorstwa
• Zarz¹dzanie firm¹ na rynku 

UE

Zarz¹dzanie kadrami

Specjalnoœæ ta zawiera szerok¹ wiedzê na temat umiejêtnego przewodzenia 
ludŸmi, pozwala zapoznaæ siê z metodami pe³nego wykorzystania wiedzy
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Zarz¹dzanie jakoœci¹ kapita³u 
ludzkiego Rachunkowoœæ pracy
Metodologia badañ zarz¹dzania 
zasobami ludzkimi

Systemy i strategie zarz¹dzania 
zasobami ludzkimi 

Polityka kadrowa Zarz¹dzanie wynagrodzeniami
Ekonomika i organizac. zasobów 
ludzkich Rynek pracy 
Przedsiêbiorczoœæ
i zaanga¿owanie Prawo pracy
Zarz¹dzanie kompetencjami Modele i metody motywowania

pracowników i ich kreatywnoœci. Specjalnoœæ ta przygotowuje do pe³nienia 
funkcji dyrektora dzia³u personalnego, specjalisty z zakresu zarz¹dzania 
zasobami ludzkimi, zatrudnienia i p³ac, mened¿era i specjalisty w bran¿y 
doradztwa personalnego. 
Absolwent specjalnoœci uzyskuje niezbêdn¹ wiedzê i umiejêtnoœci 
pozwalaj¹ce na pracê w przedsiêbiorstwach, instytucjach, organizacjach 
publicznych, samorz¹dowych, non profit.

Przedsiêbiorczoœæ i zarz¹dzanie MSP

Student tej specjalnoœci opanuje wiedzê teoretyczn¹ i umiejêtnoœci 
praktyczne do kreowania zachowañ przedsiêbiorczych, a w szczególnoœci 
do za³o¿enia, kierowania, w tym zapewnienia rozwoju jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora MSP. Wynika to ze znajomoœci 
procedur dotycz¹cych utworzenia firmy, finansowania jej dzia³alnoœci 
eksploatacyjnej i rozwojowej.
Zdobyta wiedza i umiejêtnoœci pozwol¹ na opracowanie i realizacjê 
strategii rozwojowej prowadzonego biznesu, korzystanie ze œrodków 
unijnych, a tak¿e pozwol¹ na kompleksowe zastosowanie finansowych, 
spo³ecznych i systemowych czynników kszta³tuj¹cych wartoœæ 
przedsiêbiorstwa.
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Ekonomika i zarz¹dzanie ma³¹ 
firm¹ Biznesplan

Przedsiêbiorczoœæ
Ma³e przedsiêb. na rynku 
miêdzynarod.

Marketing w ma³ym 
przedsiêbiorstwie Praktyka ma³ego biznesu
Nowoczesne instrumenty 
wsparcia MSP Zarz¹dzanie innowacjami
Kreowanie i rozwój nowych 
przedsiêwziêæ Podatki w rachunkowoœci MSP
Finansowanie dzia³alnoœci firm w 
sektorze MSP

Ma³e przedsiêbiorstwa 
w rozwoju regionalnym 

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Prawo spó³ek handlowych Rachunkowoœæ podatkowa
Rachunek kosztów Strategie finansowe 

przedsiêbiorstwa
Rachunkowoœæ zarz¹dcza Ocena zdolnoœci kredytowej 

przedsiêb.
Rachunkowoœæ miêdzynarodowa Aspekty finansowe 

restrukturyzacji
Auditing sprawozdañ 
finansowych

Opodatkowanie przedsiêbiorstw

Analiza sprawozdañ finansowych

Rachunkowoœæ podmiotów gospodarczych

Specjalnoœæ ta zawiera zagadnienia dotycz¹ce finansowych aspektów 
funkcjonowania przedsiêbiorstw. Rozwija umiejêtnoœæ analizy 
ekonomiczno-finansowej przedsiêbiorstwa, instytucji. 
Absolwenci s¹ przygotowani do wykonywania wolnego zawodu eksperta 
rachunkowoœci oraz do pracy w ró¿nych jednostkach gospodarczych
 i instytucjach finansowych w dzia³ach finansowo-ksiêgowych.
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Instytucje i polityki UE Zarz¹dzanie projektami unijnymi
Podstawy prawne 
funkcjonowanie UE

Analizy finansowe w projektach 
UE

Prowadzenie dzia³alnoœci 
gospodarczej na JRE

Warsztaty przygotowania 
wniosków projektowych 

Standardy jakoœci i 
bezpieczeñstwa wyrobów

Pomoc publiczna w œwietle 
uwarunkowañ unijnych

Standardy œrodowiskowe UE Ewaluacja projektów unijnych
Fundusze strukturalne UE Unia Gospodarcza i Walutowa

Zarz¹dzanie firm¹ na rynku UE

Student tej specjalnoœci posi¹dzie wiedzê o Unii Europejskiej, jej struk-
turze i mechanizmach dzia³ania oraz o mo¿liwoœciach wynikaj¹cych
dla Polski z pe³nego cz³onkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. 
Ponadto dog³êbnie pozna polityki gospodarcze, spo³eczne i regionalne 
Unii Europejskiej oraz fundusze strukturalne, z których s¹ one wspó³-
finansowane.
Absolwent bêdzie przygotowany do samodzielnego zarz¹dzania firm¹ 
na jednolitym rynku europejskim. Pozna wszystkie aspekty prowadzenia 
dzia³alnoœci gospodarczej, zasady planowania i realizacji nowych 
przedsiêwziêæ, sporz¹dzania biznesplanów, opracowywania strategii 
rynkowych i marketingowych. Wa¿n¹ zalet¹ tej specjalnoœci jest poznanie 
metod pozyskiwania œrodków finansowych na uruchomienie i rozwój 
prowadzonej firmy, w tym z funduszy strukturalnych UE.

Zarz¹dzanie podatkami

Specjalnoœæ ta daje mo¿liwoœæ zapoznania siê z aspektami zarz¹dzania 
systemem podatkowym funkcjonuj¹cym w Polsce, definicj¹ podatku i op³at 
publicznych. Szczegó³owo analizuje poszczególne rodzaje podatków,
tj. maj¹tkowy, dochodowy i konsumpcyjny. Porusza zagadnienia 
postêpowania podatkowego. 
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Polityka bud¿etowa Opodatkowanie obrotu

Zamówienia publiczne
Podatki dochodowe
i maj¹tkowe

Ordynacja podatkowa Strategie podatkowe
Kontrola skarbowa i prawo karno – 
skarb.

Psychologia ekonomiczna
i podatkowa

Rachunkowoœæ  podatkowa Optymalizacja opodatkowania
Rachunkowoœæ bud¿etowa

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Finansowanie rozwoju 
ze œrodków Unii Europejskiej

Zadania i organizacja samorz¹du 
terytorialnego

Absolwenci tej specjalnoœci s¹ przygotowani do pracy w ró¿nych instytucjach
i firmach, takich jak: izby i urzêdy skarbowe, urzêdy kontroli skarbowej, biura 
rachunkowe, instytucje samorz¹du terytorialnego, banki, instytucje 
finansowe i ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe, przedsiêbiorstwa.

Zarz¹dzanie w administracji i gospodarce samorz¹dowej

Specjalnoœæ ta daje szerok¹ wiedzê z zakresu zarz¹dzania w administracji
i gospodarce samorz¹dowej. Student zostaje wyposa¿ony w szeroki zakres 
wiedzy z dziedziny prawnych aspektów finansów samorz¹dowych, 
skarbowoœci i podatków, a tak¿e postêpowania administracyjnego. Program 
studiów realizowany na tej specjalnoœci kszta³tuje studenta, który zdobywa 
wiedzê i praktyczne umiejêtnoœci niezbêdne dla zarz¹dzania administracj¹ 
samorz¹dow¹ i rz¹dow¹.
Absolwenci mog¹ byæ zatrudnieni w charakterze ekspertów ds.. podatkowych
i finansowych w instytucjach aparatu samorz¹dowego, mog¹ wspó³dzia³aæ 
twórczo w opracowaniu strategii rozwojowej, pozyskiwaniu œrodków unijnych 
na jej finansowanie.
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Rachunkowoœæ bud¿etowa
Gospodarka bud¿etowa 
samorz¹du

Podstawy psychologiczne 
zachowañ gospodarczych

Zarz¹dzanie w jednostkach 
samorz¹du terytorialnego 

Polityka bud¿etowa 
Prawo postêpowania 
administracyjnego

Zamówienia publiczne
Dochody samorz¹du 
terytorialnego

Ordynacja podatkowa
Samorz¹d terytorialny 
na œwiecie

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Rachunkowoœæ zarz¹dcza Opodatkowanie przedsiêbiorstw
Aspekty finansowe 
restrukturyzacji Rachunkowoœæ podatkowa 
Business plan 
i jego metodologia

Ocena efektywnoœci 
proj. inwestycyjnego

Optymalizacja portfela 
inwestycyjnego przedsiêb.

Zarz¹dzanie gospodark¹ 
finansow¹ ma³ych przedsiêb.

Strategie finansowe 
przedsiêbiorstwa Unia Gospodarcza i Walutowa
Zarz¹dzanie i analiza finansowa 
przedsiêbiorstwa

Ocena zdolnoœci kredytowej 
przedsiêbiorstw

Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Specjalnoœæ umo¿liwia zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat ogólnych
i szczegó³owych metod zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstw
oraz nabycie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê technikami obliczeniowymi 
oraz interpretacji otrzymanych wyników w celu podjêcia decyzji finansowych.
Absolwent mo¿e podj¹æ zatrudnienie w przedsiêbiorstwach, grupach 
kapita³owych, bankach, a tak¿e w organach kontroli finansowej w ró¿nych 
jej formach organizacyjnych i szczeblach funkcjonowania. Posiada tak¿e 
wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
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Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

• I etap obejmuje nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy 
ogólnej, podstawowej i kierunkowej (4 semestry);

• II  etap to nauka przedmiotów specjalizacyjnych zgodnie
z dokon any m w ybore m specjalnoœ ci .

GRUPY PRZEDMIOTÓW
OGÓLNE PODSTAWOWE KIERUNKOWE

Jêzyk obcy 
(angielski)

Analiza 
matematyczna

Podstawy programowania

Ekonomika pracy Metody 
probabilistyczne

Algorytmy i struktury danych

BHP oraz 
ergonomia

Matematyka 
dyskretna

Architektura komputerów

Filozofia Fizyka Programow. 
niskopoziomowe

Psychologia Podstawy logiki
i teorii

Systemy operac. - Windows

 Kierunek: INFORMATYKA
Studia in¿ynierskie I stopnia 3,5-letnie (7 sem.)

 Studia na tym kierunku pozwol¹ na sprostanie takim zadaniom,
jak projektowanie, budowa, wdra¿anie, zarz¹dzanie i konserwacja narzêdzi 
i systemów informatycznych, w tym sieci komputerowych i systemów 
gromadzenia oraz przetwarzania informacji. Podstawowa wiedza jak¹ 
posi¹dzie absolwent obejmie m.in. zasady budowy komputerów, urz¹dzeñ 
z nimi wspó³pracuj¹cych, systemów operacyjnych, baz danych, 
umiejêtnoœæ  programowania komputerów zgodnie z zasadami in¿ynierii 
oprogramowania, wiedzê w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki 
komputerowej i komunikacji cz³owiek-komputer.

Uczelnia zapewnia praktyki studenckie oraz dostêp 
do stypendiów socjalnych i motywacyjnych
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Wychowanie 
fizyczne

mnogoœci System operac. - UNIX/Linux

Algebra liniowa Podstawy sieci komputer.
Z geometri¹

 analityczn¹ Sieci komputerowe

Podstawy elektroniki Jêzyki aplikacji Internetow.
i miernictwa Programowanie obiektowe

Zaawansow. tech. 
programow.
Grafika komputerowa
Komunikac. cz³ow.-komput.
Metody sztucznej 
inteligenc.
Bazy danych
In¿ynieria oprogramowania
Technolog. projektow. 
oprogramow.
Projekt programistyczny
Systemy wbudowane
Prob. zawodowe i spo³. 
informatyki

SPECJALNOŒCI:
• Technologie internetowe • Administracja sieciami 
• Grafika komputerowa          komputerowymi

Technologie internetowe

Absolwent tej specjalnoœci bêdzie posiadaæ szczegó³ow¹ wiedzê 
w zakresie projektowania, budowy, wdra¿ania serwisów i us³ug 
realizowanych poprzez sieæ Internet.
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PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Programowanie aplikacji 
internetowych Bezpieczeñstwo sieciowe aplikacji
Programowanie aplikacji 
mobilnych Sieciowe aplikacje multimedialne
Budowa stron WWW Modelowanie e-systemów
Funkcjonalnoœæ stron WWW Transmisja i przetwarzanie danych 

multimedialnych

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Grafika wektorowa Podstawy grafiki 3D
Grafika  rastrowa Podstawy animacji
Grafika w Internecie Budowa stron WWW
Przetwarzanie fotografii cyfrowej Monta¿ plików filmowych

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

Techniki routingu w sieciach 
komputerowych

Zaawansowane techniki 
trasowania w sieciach 
komputerowych

Grafika komputerowa

Absolwent tej specjalnoœci bêdzie posiadaæ szczegó³ow¹ wiedzê
w zakresie tworzenia i edycji grafiki rastrowej, grafiki wektorowej, grafiki 
3D, animacji, sk³adania publikacji – DTP oraz opracowywania interfejsów 
graficznych.

Administracja sieciami komputerowymi

Absolwent tej specjalnoœci bêdzie posiadaæ szczegó³ow¹ wiedzê
w zakresie projektowania, konfiguracji, wdra¿ania, weryfikacji
oraz monitorowania i zarz¹dzania lokalnymi i rozleg³ymi sieciami 

35



Techniki prze³¹czania w sieciach 
komputerowych

Zaawansowane techniki 
prze³¹czania w sieciach 
komputerowych

Sieci bezprzewodowe
Bezpieczeñstwo sieci 
bezprzewodowych

Bezpieczeñstwo danych w 
sieciach komputerowych

Podstawy audytu sieci 
komputerowych

STUDIA PODYPLOMOWE

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH I 
NEGOCJACJE W BIZNESIE

Studia trwaj¹ 2 semestry

Studia podyplomowe to inwestycja we w³asny potencja³ intelektualny, 
uzupe³nienie wiedzy i kwalifikacji zdobytych podczas studiów b¹dŸ 
dotychczasowej pracy zawodowej.

Celem studiów jest zaprezentowanie wiedzy psychologicznej u³atwiaj¹cej 
wspó³pracê z ludŸmi, ze szczególnym uwzglêdnieniem procesu 
negocjowania oraz umiejêtnoœci przydatnych w prowadzeniu negocjacji
 - interpersonalnych i konceptualnych. Program studiów umo¿liwia nabycie 
umiejêtnoœci sprawnego poruszania siê w œwiecie biznesu, a po³¹czenie 
teorii z praktyka pozwoli wykorzystaæ nabyta wiedzê i umiejêtnoœci 
w codziennej pracy zawodowej. Studia adresowane do absolwentów 
dowolnych kierunków studiów magisterskich lub licencjackich,
a w szczególnoœci do mened¿erów aktywnie dzia³aj¹cych w biznesie, 
których praca wi¹¿ siê z kontaktami z ludŸmi zarówno kontekœcie 
kierowania jak i równie¿ wspó³pracy z nimi bez podleg³oœci s³u¿bowych. 
Niemniej jednak studia te adresowane s¹ równie¿ do ludzi m³odych, mniej 
doœwiadczonych, którzy chc¹ pog³êbiæ swoje umiejêtnoœci w zakresie 
psychologii biznesu a w szczególnoœci w dziedzinie negocjacji i mediacji.
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PRZEDMIOTY
Modu³ praktyczny Modu³ ekonomiczny
Techniki negocjacyjne Komunikacja interpersonalna
Trening interpersonalny Wypalenia zawodowe
Techniki psychologiczne 
zarz¹dzania zespo³em

Wspó³czesne problemy polityki 
gospodarczej

Trening relaksacyjny Psychologia pracy
Metody rekrutacji pracowników Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi a 

konflikt w miejscu pracyMetody konstruowania reklamy z 
wykorzystaniem technik 
informatycznych 
i grafiki komputerowej

Psychologia ekonomiczna
z psychologi¹ reklamy

Techniki manipulacji Dylematy wspó³czesnej ekonomii i 
polityki gospodarczejTechniki autoprezentacji

Trening asertywnoœci Psychologiczne aspekty transakcji 
gie³dowychModu³ teoretyczny

Podstawy psychologii ogólnej Rodzina a praca
Podstawy psychologii spo³ecznej

EDUKACJA DLA BEZPIECZEÑSTWA

Studia trwaj¹ 3 semestry

Studia adresowane s¹ do absolwentów dowolnych kierunków studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia oraz nauczycieli szkó³ œrednich ucz¹cych 
nowego przedmiotu Edukacja dla bezpieczeñstwa.

Celem studiów jest przygotowanie s³uchaczy do samodzielnego 
prowadzenia zajêæ z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeñstwa
oraz szeroko rozumianej teoretyczno – praktycznej wiedzy z zakresu 
bezpieczeñstwa powszechnego.
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PRZEDMIOTY
Historia i podstawy wychowania 
obronnego

Przywództwo w ma³ych grupach 
spo³ecznych

Edukacja dla bezpieczeñstwa Metodyka nauczania przedmiotu
Podstawy dydaktyki i dydaktyki 
obronnej

Podstawy promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej

Wybrane zagadnienia 
z psychologii rozwojowej
i psychologii edukacji

Ratownictwo i pierwsza pomoc 
przedmedyczna

Podstawy teorii bezpieczeñstwa Gra decyzyjna
System i podstawy prawne 
bezpieczeñstwa narodowego i 
reagowania kryzysowego

Study tour historyczno-
geograficzne miejsca pamiêci 
narodowej

Polityka i strategia 
bezpieczeñstwa

Filozofia bezpieczeñstwa

Prawo humanitarne i prawne 
podstawy obrony cywilnej oraz 
ochrony dóbr kultury

Terroryzm polityczny
i fundamentalizm muzu³mañski

Psychospo³eczne aspekty 
zagro¿eñ

Bezpieczeñstwo kulturowe Polski
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WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
KANDYDACI UBIEGAJ¥CY SIÊ O PRZYJÊCIE NA STUDIA I STOPNIA 
ZOBOWI¥ZANI S¥ DO Z£O¯ENIA NASTÊPUJ¥CYCH DOKUMENTÓW:

-Œwiadectwo dojrza³oœci – orygina³
                                              -Podanie na druku uczelni
                                              -Trzy fotografie (35x45 mm)
                                              -Dowód osobisty-kserokopia

KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOBOWI¥ZANI
S¥ DO Z£O¯ENIA NASTÊPUJ¥CYCH DOKUMENTÓW:
                                              
                                              -Podanie na druku uczelni
                                              -Odpis dyplomu ukoñczenia studiów
                                        wy¿szych (magisterskich lub licencjackich)
                                              -Dwie fotografie (35x45mm)
                                              -Dowód osobisty-kserokopia

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
Student mo¿e ubiegaæ siê o pomoc materialn¹ ze œrodków Funduszu 
pomocy materialnej Wy¿szej Szko³y Finansów i Informatyki
dla studentów w formie:

1. Stypendium socjalnego
2. Stypendium specjalnego dla osób niepe³nosprawnych
3. Stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce

lub w sporcie
4. Stypendium na wy¿ywienie
5. Stypendium mieszkaniowego
6. Zapomogi

W celu bli¿szego zapoznania siê z systemem przyznawania pomocy materialnej 
zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owym regulaminem ustalania 
wysokoœci, przyznawania i wyp³acania œwiadczeñ pomocy materialnej dla 
studentów dostêpnym w dziekanacie Wy¿szej Szko³y Finansów i Informatyki. 
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BIURO KARIER

ul. Œw. Jerzego 10/12
91-072 £ódŸ, 
tel. 42 664 93 15,    fax. 42 664 93 16
e-mail: biuro_karier@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl/biuro_karier

Oferuje pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu 
profesjonalnego portfolio oraz przygotowaniu siê do rozmowy 
kwalifikacyjnej. Znajdziesz tam informacje o mo¿liwoœciach dalszego 
kszta³cenia: studiach podyplomowych, stypendiach, szkoleniach, kursach 
a tak¿e aktualne oferty praktyk, sta¿y i ofert pracy.

BIBLIOTEKA

ul. Œw. Jerzego 10/12
91-072 £ódŸ
tel. 42 664 93 13 
e-mail: biblioteka@wsfi.pl

Kalisz:     tel. 62 753 56 53
e-mail: biblioteka.kalisz@wsfi.pl

www.wsfi.edu.pl/biblioteka/biblioteka

Uczelnian¹ sieæ biblioteczn¹ tworz¹ Biblioteka Wydzia³u Ekonomiczno - 
Spo³ecznego w £odzi i Wydzia³u Ekonomii w Kaliszu.
Do dyspozycji u¿ytkowników jest wypo¿yczalnia i czytelnia z dostêpem 
do Internetu i ksero.
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