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Dlaczego warto wybrać moduł zarządzanie finansami?

• Moduł przeznaczony dla osób chcących pozyskać i rozwijać nowoczesną, 
profesjonalną wiedzę w zakresie zarządzania finansowego w skali 
przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej, jednostki budżetowej lub całej 
gospodarki.

• Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na 
wykonywanie prac analitycznych, menedżerskich bądź doradczych w 
obszarze zarządzania finansami, w tym w szczególności w zakresie oceny 
sprawozdań finansowych, tworzenia wartości firmy, czy oceny ryzyka. 

• Moduł pozwala na poznanie i lepsze zrozumienie dynamicznie zmieniającej 
się sfery finansów, a tym samym podejmowanie bardziej odpowiedzialnych 
i świadomych decyzji finansowych. 



• Wśród przedsiębiorstw zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, 
w tym globalnych firm konsultingowych działających w Polsce, 
wzrasta zapotrzebowanie na pracowników posiadających 
profesjonalną i nowoczesną wiedzę w zakresie finansów, jak również 
wysokie zdolności analityczne.

• Właściwie brak osób bezrobotnych w obszarze finansów.

• Wynagrodzenia w sferze finansowej należą do jednych z najwyższych 
w gospodarce.

Dlaczego warto wybrać moduł zarządzanie finansami?



Absolwenci kończący moduł będą potrafili, m.in.:

• Identyfikować oraz charakteryzować zasady funkcjonowania systemów 
finansowych.
• Poprawnie interpretować dane pozyskiwane na szczeblu 

ogólnogospodarczym oraz poszczególnych jednostek biznesowych.
• Oceniać ryzyko finansowe, dobierać, a także stosować instrumenty 

zarządzania nim.
• Określać kierunki i tendencje rozwoju finansów, a także ocenić 

zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w finansach. 
• Stosować instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz 

poprawnie interpretować zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Efekty kształcenia



Zarys programu modułu

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia
Razem godzin Razem

Wykład Ćwiczenia ECTS

Gry kierownicze w finansach i rachunkowości Zaliczenie 0 30 4,0

Handel zagraniczny Egzamin 15 15 3,0

Finanse Unii Europejskiej Egzamin 30 15 5,0

Ubezpieczenia w gospodarce Egzamin 15 30 6,0

Funkcjonowanie grup finansowych Zaliczenie 15 15 2,0

Międzynarodowe stosunki finansowe Egzamin 30 0 5,0

Doradztwo finansowo-podatkowe Zaliczenie 15 0 2,0

Badania operacyjne Zaliczenie 15 15 3,0

Księgowość komputerowa Zaliczenie 0 45 4,0

Zarządzanie podatkami Egzamin 30 15 5,0



• Oferujemy 10 przedmiotów przypisanych do modułu.

• Koncentrujemy się na dostarczaniu najnowszej, praktycznej wiedzy w 
formie wykładów i ćwiczeń. 

• W trakcie zajęć powszechnie wykorzystujemy przykłady z praktyki 
gospodarczej i finansowej, case study oraz dzielimy się własnym 
doświadczeniem w finansach.

Co nas wyróżnia?



Moduł pozwoli absolwentom na:

üpodjęcie studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość,

üpodjęcie pracy w obszarze zarządzania finansami, w tym przede 
wszystkim w przedsiębiorstwach, korporacjach międzynarodowych, 
instytucjach publicznych, administracji podatkowej.

übardziej efektywne zarządzanie własnymi finansami (samodzielne 
inwestowanie na giełdzie, lepszy dobór produktów finansowych, 
zarządzanie ryzykiem finansowym).

Co po ukończeniu modułu?



Trochę o nas…

1. Prof. Dr hab. Leszek Dziawgo –
kierownik 

2. Dr hab. Michał Polasik

3. Dr Michał Buszko

4. Dr Agnieszka Huterska

5. Dr Robert Huterski

6. Dr Dorota Krupa

7. Dr Jarosław Pawłowski

8. Dr Dariusz Piotrowski

9. Dr Damian Walczak

10. Mgr Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła



Nasze osiągnięcia – konferencje

• W 2008 r. byliśmy gospodarzem Konferencji Katedr Finansowych.

• Było to największe wydarzenie nauki i praktyki polskich finansów 

(ponad 300 uczestników reprezentujących uczelnie, instytucje 

naukowe, finansowe oraz przedsiębiorstwa).

• W czerwcu 2018 r. kolejny raz w Toruniu będziemy gościli 
Konferencję Katedr Finansowych!!!



Konferencja Katedr Finansowych 2008



• W 2014 i 2016 r. r. organizowaliśmy międzynarodową konferencję FINANSE I 
RACHUNKOWOŚĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

• Konferencja w 2014 r. została objęta patronatem NBP i Santander Universidades, 
a w 2016 r. patronatem NBP i GPW w Warszawie.

• Wraz z konferencją dwukrotnie gościliśmy zjazd Komitetu Nauk o Finansach 
Polskiej Akademii Nauk.

• Gościliśmy uczestników z Hiszpanii, Portugalii, Kanady, Kolumbii, Łotwy, Turcji.

• Kolejna edycja konferencji – czerwiec 2018 r.

Konferencje 2014 i 2016



Konferencje 2014 i 2016



• Uczestniczymy w komitetach redakcyjnych czasopism krajowych (np. E-
finanse).

• Recenzujemy artykuły czasopism naukowych, referaty konferencji 
ogólnokrajowych i międzynarodowych, a także prace doktorskie i 
habilitacyjne innych uczelni ekonomicznych. 

• Uczestniczymy w Komitecie Naukowym PAN, grantach MNiSW, 
Warszawskiego Instytutu Bankowości , Voucherze badawczym oraz 
projektach UE.

• Prof. dr hab. Leszek Dziawgo wchodzi w skład prezydium Komitetu Nauk o 
Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Nasze osiągnięcia – nauka



• Każdego roku prezentujemy wyniki badań na konferencjach 
zagranicznych. 

• W 2015 r. dla naszej Katedry została zorganizowana specjalna sesja na 
międzynarodowej konferencji 16th Eurasia Business and Economics
Society CONFERENCE – ISTANBUL, May 27-29.



• Prowadzimy zajęcia jako profesorowie programu ERASMUS 
(Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy, Węgry, Turcja) oraz jako 
VISITING PROFESSOR (Francja).

• Uczestniczymy w międzynarodowych projektach badawczych, np. 
Global Division Santander Universidades, a także z firmą Equens SE -
paneuropejskim operatorem rozliczeniowym.



• Jednym z kluczowych osiągnięć Katedry jest uruchomienie i redakcja 
własnego czasopisma w j. angielskim:

Copernican Journal of Finance and Accounting

Nasze osiągnięcia – czasopismo



Czasopismo jest obecne i uznane w:

•Platforma Czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

(Open Journal System)

•RePEc (Research Papers in Economics)

•Index Copernicus (ICV 2013: 6.9)

•SHERPA/RoMEO

•Google Scholar

•ARIANTA

•BazEkon

•ProQuest

•EBSCO



Nasze osiągnięcia – publikacje

• Publikujemy około trzydziestu pozycji rocznie

• Posiadamy pozycje książkowe o wysokiej renomie w Polsce
(Private banking, Bankowość elektroniczna, Giełdowe instrumenty pochodne, Zamknięte fundusze 
inwestycyjne, Kredytowe instrumenty pochodne, Zielony rynek finansowy, Inwestycje alternatywne, 
Metody wyceny przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i praktyczne).

• Publikujemy artykuły w najbardziej prestiżowych zagranicznych 
magazynach finansowych (International Journal of Bank Marketing, International Journal of 
Electronic Commerce). 

• Posiadamy również publikacje eksperckie w magazynach
Forbes, Newsweek, Gazeta Bankowa, Bank i Kredyt, Bezpieczny Bank.



• Cyklicznie zapraszamy gości, pełniących stanowiska kierownicze w instytucjach 
finansowych 
(prezes i dyrektorzy PKO BP, dyrektor przedstawicielstwa UBS w Polsce, prezes 
Kredyt Banku SA, członkowie zarządu NBP, dyrektor Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego, dyrektorzy BIK, ING, BZ WBK SA, Credit Agricole Bank Polska SA).

• Prowadzimy działalność ekspercką oraz trenerską dla instytucji finansowych i 
przedsiębiorstw 

• Współpracujemy w ramach projektów z wieloma instytucjami finansowymi i 
przedsiębiorstwami 
(VISA, MasterCard, Neuca SA, Apator SA, Allegro, PKO BP SA, ING Bank Śląski SA, 
mBank, BZWBK SA, Bank Spółdzielczy w Toruniu, Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych).

Nasze osiągnięcia – związki z praktyką



• Prowadzimy własną działalność gospodarczą – przekazujemy 
studentom własne doświadczenia biznesowe.

• Prowadzimy zajęcia praktyczne w ramach studiów podyplomowych 
(w tym w SGH), MBA i szkoleń (TARR, OiRP, firmy prywatne) 
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Współpracujemy m.in. z:



• Jako eksperci regularnie współpracujemy z mediami, udzielając 
wywiadów lub uczestnicząc w dyskusjach na tematy ekonomiczno-
finansowe (np. Radio PiK).

Nasze osiągnięcia - jesteśmy medialni



Założyliśmy własne stowarzyszenie, które promuje rozwój wiedzy w zakresie 
finansów i rachunkowości.

Stowarzyszenie m.in. organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonych finansów i 
rachunkowości.

Nasze osiągnięcia - stowarzyszenie



• Koło Naukowe Forum E-biznesu, www.knfeb.econ.uni.torun.pl

• Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego, 
http://www.knuidf.econ.umk.pl/

• Studenckie Koło Giełdowe, www.skg.umk.pl

• Studenckie Koło Naukowe Bankowości, 
https://www.facebook.com/SknBankowosciUMK

• Koło Naukowe Bitcoin, www.facebook.com/KoloNaukoweBitcoin

Nasze osiągnięcia – 5 Kół Naukowych!!!



Rok zał. 2000
Opiekun: Dr hab. Michał Polasik

Rok zał. 2002 
Opiekun: Prof. dr hab. Leszek Dziawgo Rok zał. 2004

Opiekun: Dr Damian Walczak
Rok zał. 2012 
Opiekun: Dr Michał Buszko

Rok zał. 2017 
Opiekun: Dr Dariusz Piotrowski



• Wszystkie koła wykazują bardzo dużą aktywność w zakresie 
działalności badawczej (projektów) oraz cyklicznego organizowania 
konferencji praktyczno-naukowych (np. Dni e-biznesu, Ubezpieczenia i 
finanse - nowe perspektywy, Dzień technologii mobilnych, 
PERSPEKTYWA).

• Członkowie Kół Naukowych uczestniczą z powodzeniem w 
prestiżowych wydarzeniach i konkursach studenckich (Europejski 
Kongres Finansowy, Banrisk, CFA Research Challenge).



• Kierunek Finanse i rachunkowość w zakresie jakości kształcenia 
uzyskał od Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2016 r. najlepszą ocenę -
wyróżniającą. To klasyfikuje nas wśród najlepszych uczelni 
ekonomicznych w Polsce!

Nasze osiągnięcia – jakość kształcenia



• Prace magisterskie pisane pod kierunkiem pracowników Katedry są 
nagradzane w ogólnopolskich konkursach ekonomicznych.

• W 2017 r. prace napisane w Katedrze Zarządzania Finansami wygrały w 
konkursach zarówno na najlepszą pracę licencjacką, jak i magisterską 
WNEiZ!!!

• Istotnie zwiększone zainteresowanie absolwentami WNEiZ o wykształceniu 
finansowym. 

Obecność dużej liczby banków i firm doradztwa finansowego na targach 
pracy w UMK.

• Zatrudnienie absolwentów w prestiżowych podmiotach (NBP, KNF, 
zagraniczne instytucje finansowe). 

Nasze osiągnięcia – jakość kształcenia



• Pracownicy Katedry byli wielokrotnie nominowani i wygrywali w 
corocznych konkursach na:

• Najlepszego wykładowcę WNEiZ
• Najlepszego ćwiczeniowca WNEIZ
• Miss WNEiZ
• Mistera WNEiZ

Nasze osiągnięcia – z przymrużeniem oka;)



ZAPRASZAMY!

Katedra Zarządzania Finansami


