


Studia na kierunku Ekonomia to
 Analiza strategiczna jako podstawa podejmowania decyzji 

zapewniających sukces gospodarczy

 Wykorzystanie metody projektowej przy współpracy z instytucjami i 
podmiotami gospodarczymi

 Rzetelna wiedza ekonomiczna oparta na kreatywnym podejściu 
podejściu wraz z budowaniem umiejętności praktycznego jej 
wykorzystania

 Atrakcyjne studia dla przyszłych analityków gospodarczych oraz 
menadżerów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także sfery 
usług publicznych

 Wsparcie studentów w zakresie zakładania i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej w ramach inkubatora przedsiębiorczości 
AHE



Kierunek ekonomia - specjalności

Rachunkowość i finanse

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza



Rachunkowość i finanse: szanse rynkowe

 Finanse i rachunkowość w procesach gospodarczych stanowią  kluczowy 
element ich funkcjonowania

 Absolwenci mogą otrzymać pracę w każdej firmie i instytucji ze szczególnym 
uwzględnieniem powstających w Polsce centrów finansowych oraz obsługi 
biznesu

 W procesie nauczania wykorzystujemy aktywizujące metody dydaktyczne i 
atrakcyjne treści programowe

 Technologia kreatywności stanowi podstawę procesu nauczania.



Kształcone kompetencje na specjalności:  Rachunkowość 
i finanse 

 wiedza i umiejętności z zakresu nowoczesnego, innowacyjnego zarządzania 
finansami firmy i ryzykiem finansowym, 

 umiejętności sporządzania, prezentowania i interpretowania wyników 
analiz finansowych, ekonomicznych i strategicznych przy wykorzystaniu 
nowoczesnych narzędzi informatycznych

 kompetencje skutecznego wdrażania nowych  rozwiązań z zakresu 
rachunkowości finansów, 

 praktyczna umiejętność przeprowadzania analizy strategicznej organizacji. 



Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza: szanse 
rynkowe

 podmioty publiczne mają obowiązek  powoływania komórek audytu wewnętrznego, co 
stwarza dużą szansę na zatrudnienie dla absolwenta Kierunku

 audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza są niezbędne w dużych jednostkach 
gospodarczych działających w sektorze prywatnym. 

 koncepcję kształcenia na specjalności współtworzą certyfikowani audytorzy

 program kształcenia uzupełniają kursy zaprojektowane i prowadzone przez 
profesjonalnych audytorów z PIKW kończące się na listę kontrolerów wewnętrznych



Kształcone kompetencje na specjalności: Audyt 
wewnętrzny i kontrola zarządcza

 wiedza w zakresie: rachunkowości zarządczej, planowania i organizacji audytu, 
prawa gospodarczego, kontroli systemów informatycznych, systemów kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem

 umiejętność wykonania analizy strategicznej organizacji

 znajomość międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego

 umiejętność doskonalenia kontroli wewnętrznej organizacji



Praca dla absolwenta

 centrach finansowych 

 korporacji międzynarodowych

 przedsiębiorstw prywatnych 

 firmach konsultingowych

 biurach rachunkowych

 bankach

 domach maklerskich

 instytucjach sektora ubezpieczeniowego

 Krajowej Administracji Skarbowej

 jednostkach administracji publicznej i samorządowej 

 Innych organizacjach sektora publicznego np.. NFZ, ZUS.

Może również otworzyć własną firmę.


