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Filia w Rybniku 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA 
KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  

– PROFL PRAKTYCZNY 



Filia w Rybniku 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest obecny w Rybniku od 2002 roku. 
 

 W 2014 roku Władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach utworzyły 
zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. 
 

 Wraz z rozpoczęciem kształcenia studentów w roku akademickim 2015/2016 oraz 
wyborem pierwszych władz w październiku 2015 roku Wydział rozpoczął swoją 
działalność dydaktyczną.  
 

 Od 1 października 2019 r. Wydział został przekształcony w Filię Szkoły Studiów I i II 
stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
 

 Obecnie w Filii kształci się ok. 400 studentów na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych.  





Blisko 

Profesjonalnie 

Przyjemnie 

Dlaczego 
Rybnik? 



Jedna z naszych Inauguracji  
 



Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość 
– profil praktyczny 

STACJONARNE 

 
- dzienne 

 

- bezpłatne 

 

- zajęcia odbywają się  

  od poniedziałku do piątku 

 

 

NIESTACJONARNE 

 
- zaoczne 

 

- płatne  

  (czesne 1950 zł/semestr) 

 

- zajęcia odbywają się  

  w weekendy 



Studia I stopnia 

 

Filia w Rybniku oferuje studia  

 

stacjonarne i niestacjonarne  

I stopnia  

na kierunku Finanse i Rachunkowość  
– profil praktyczny 

 



Finanse i Rachunkowość  
 - kierunek praktyczny 

 

- gwarancja przygotowania absolwenta do konkurowania na 
wymagającym rynku pracy, 

- profil realizowany przy udziale praktyków gospodarczych 
regionu, 

- 6 miesięcy praktyk,  

- przewaga ćwiczeń i warsztatów z użyciem technik i narzędzi 
informatycznych, 

- języki obce realizowane na wysokim poziomie, 

- funkcja doradcza dla kierunku sprawowana przez Radę 
Programową, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele 
lokalnego biznesu.  

 

 



Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Analityk Finansowy i Rynkowy 

Jaką 
specjalność 

wybrać? 



Rachunkowość Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw  

 Ewidencja zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości 

 Sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych  

 Organizacja systemu rachunkowości MSP 

 Różne formy rozliczeń publicznoprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektów podatkowych 

 Specyfika typowych dla MSP aspektów rachunkowości (koszty pracy, 
inwentaryzacja majątku) 

 Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy niemal w każdym typie 
przedsiębiorstwa sfery realnej i finansowej 

 Może też być początkiem drogi do własnego biura rachunkowego 



Analityk Finansowy i Rynkowy 

 Podstawowa wiedza z zakresu finansów i rachunkowości, jak również 
informatyczno-ilościowy warsztat analityczny  

 Rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw, bankowość oraz ubezpieczenia + 
ilościowe aspekty inwestycji finansowych i giełdowych, zagadnienia 
prognozowania i analizy ryzyka 

 Zaawansowane posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, zasady 
organizacji i tworzenia baz danych, programowanie w języku Visual Basic for 
Applications, multimedialna prezentacja danych  

 Specjalność ułatwia konkurowanie na rynku pracy, preferującym kandydatów 
z zaawansowanymi umiejętnościami w zakresie wykorzystania narzędzi i 
technik przetwarzania danych finansowych 

 



Filia w Rybniku 

STUDIA PODYPLOMOWE 



Studia Podyplomowe 

 

 Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do 
absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich oraz 
magisterskich wszystkich kierunków szkół wyższych.  

 

 Studia na UE Katowice pozwalają podnieść kwalifikacje oraz 
zdobyć nowe umiejętności między innymi: inżynierom, 
informatykom, biznesmenom, kadrze zarządzającej 
organizacjami prywatnymi i publicznymi, 
finansistom, psychologom, a także młodym 
absolwentom.  

 



Kierunki studiów podyplomowych w Rybniku 

 

 Administracja i Finanse 

 Akademia Zarządzania w biznesie 3.0  

 Ms Excel i VBA w biznesie – poziom zaawansowany 

 Master of Corporate Governance/Menadżer ładu 
korporacyjnego  

 Academy of Business Management 3.0 (studia w 
języku angielskim) 

 English for Business, Law and Administration 
(studia w języku angielskim) 

 



Ciekawi Goście w Rybniku 



Krzysztof Zanussi 

 

polski reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny  
i telewizyjny, producent filmowy, publicysta, pedagog … 



Jerzy Buzek 

 

polski polityk i inżynier, profesor nauk technicznych, 

Premier, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 



Katarzyna Popiołek 

 

psycholog społeczny, publicystka, Dziekan Wydziału 
Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach 

 



Święto Wydziału i Rafał Sonik… 



Święto Wydziału i Tomasz Rożek… 



Święto rybnickiej Filii  
Szkoły Studiów I i II stopnia 



Festiwal Nauki i Dzieciaki… 



Wykłady otwarte 



Sympozja … 



Warsztaty … 



Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej 
„Start do własnego biznesu” 



Targi Edukacji 



Juwenalia 
 

Studenci przejmują władzę w mieście i … 



… bawią się, 



a potem oglądają Diagnozę   



Filia w Rybniku 

Kontakt 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

Filia w Rybniku 
 

ul. Rudzka 13c 
44-200 Rybnik   

tel. 32 4329850, 32 4329851 
e-mail: dziekanat_filia@ue.katowice.pl  

 

Adres do korespondencji  

ul. Rudzka 13c, budynek B 
44-200 Rybnik    

 

      

https://www.ue.katowice.pl/index.php?id=7781
https://www.ue.katowice.pl/index.php?id=7781


 
https://www.facebook.com/UERYBNIK 

 


