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DLACZEGO FiOP?

✓ kompleksowa i aktualna wiedza,

✓ szereg praktycznych umiejętności,

✓ zajęcia prowadzone przez 

doświadczonych nauczycieli 

akademickich, jak również praktyków,

✓ kompetencje cenione na rynku pracy,

✓ absolwenci mogą rozwijać swoją 

karierę w różnych obszarach.



WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH

Lp

.
Nazwa przedmiotu

Wymiar godzin
Prowadzący

Razem WY CA

1. Teoria podatku 15 15
dr hab. Katarzyna Wójtowicz

(Katedra Finansów Publicznych)

2.
Obciążenia podatkowe 

w przedsiębiorstwie
45 30 15

dr Joanna Śmiechowicz

(Katedra Finansów Publicznych)

3.
Niepodatkowe obciążenia 

przedsiębiorstw
30 30

dr Tomasz  Budzyński

(Katedra Finansów Publicznych)

4. Podatki w UE 30 30
dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak

(Katedra Finansów Publicznych)

5. Zarządzanie podatkami 30 15 15
dr Grzegorz Matysek

(Katedra Finansów Publicznych)



WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH

Lp. Nazwa przedmiotu
Wymiar godzin

Prowadzący
Razem WY CA

6. Biznes plan 30 15 15
prof. UMCS dr hab. Elżbieta Bukalska
(Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości)

7.
Zarządzanie płynnością 

finansową
30 30

dr Anna Wawryszuk-Misztal
(Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości)

8.
Zarządzanie strukturą 

kapitałową i polityka dywidend
30 30

dr Ilona Skibińska-Fabrowska
(Katedra Ubezpieczeń i Inwestycji)

9.
Restrukturyzacja finansowa 

przedsiębiorstw
30 15 15

dr Joanna Świerk
(Katedra Marketingu)

10. Polityka innowacyjna 30 15 15
dr Jakub Czerniak
(Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej)



SYLWETKA ABSOLWENTA – ZDOBYTE KOMPETENCJE

Absolwent specjalności FiOP posiada WIEDZĘ w zakresie:

✓ konstrukcji wszystkich podatków funkcjonujących w polskim systemie podatkowym;

✓ zasad naliczania świadczeń parapodatkowych (np. składki ZUS, NFZ);

✓ zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej;

✓ zasad rachunkowości podatkowej;

✓ praw i obowiązków podatnika;

✓ zasad doboru źródeł finansowania działalności 

gospodarczej;

✓ metod analizy podatkowej;

✓ dopuszczalnych metod optymalizacji podatkowej.



SYLWETKA ABSOLWENTA – ZDOBYTE KOMPETENCJE

Absolwent specjalności FiOP posiada UMIEJĘTNOŚCI w zakresie:

✓ rozliczania zobowiązań podatkowych i parapodatkowych;

✓ opracowywania dokumentacji płacowej (naliczania 

wynagrodzeń pracowników);

✓ prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

✓ opracowywania profesjonalnych planów rozwoju 

działalności biznesowej;

✓ dokonywania wyboru optymalnej formy opodatkowania 

dla danego rodzaju działalności gospodarczej;

✓ sporządzania różnego rodzaju pism procesowych m.in.: 

wniosków o udzielanie interpretacji podatkowych, wniosków o 

ulgi podatkowe.

✓ uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy w warunkach 

zmieniających się przepisów.



SYLWETKA ABSOLWENTA – MOŻLIWOŚCI PRACY

Absolwenci i studenci są przygotowania do pracy w:

✓ działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, 

✓ biurach rachunkowych,

✓ sferze usług doradczych (doradztwo podatkowe, 

doradztwo biznesowe),

✓ administracji rządowej i samorządowej (w szczególności 

w Krajowej Administracji Skarbowej).

Absolwenci tej specjalności, z uwagi na szeroki zakres 

wiedzy ekonomicznej, mogą̨ pełnić́ funkcje 

kierownicze w różnych dziedzinach działalności 

gospodarczej, są̨ także bardzo dobrze przygotowani do 

prowadzenia własnych firm. 



KONKURSY

Studenci specjalności Finansowanie i 

opodatkowanie przedsiębiorstw biorą udział i 

są finalistami konkursów o tematyce 

podatkowej:

✓ Eye on Tax – konkurs podatkowy 

organizowany przez EY (ERNST & YOUNG)

✓ Tax’n’You – konkurs podatkowy 

organizowany przez KPMG

✓ Akademia Podatkowa Deloitte



SZCZEGÓŁOWE 

INFORMACJE:


