UCHWAŁA nr 2/JK/2016
Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2016 roku
w sprawie: zmiany programu kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość rozpoczynającego
się od roku akademickiego 2016/2017

§1
Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
zatwierdza zmiany programu
kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość rozpoczynającego się od roku
akademickiego 2016/2017 na Wydziale Zarządzania UŁ.
§2
Szczegółowe zmiany programu kształcenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przyjęła program kształcenia
specjalności „Rachunkowość zarządcza/controlling” na kierunku finanse i rachunkowość
realizowanej od roku akademickiego 2016/2017.
§4
Program kształcenia specjalności
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

„Rachunkowość

zarządcza/controlling”

stanowi

§5
Rada Wydziału zatwierdza prof. nadzw. dra hab. Tomasza Wnuka-Pela na stanowisku
kierownika specjalności „Rachunkowość zarządcza/controlling”.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Uchwały 2/JK/2016
Rady Wydziału Zarządzania
z dnia 4 kwietnia 2016 r.

1. Zmiany w programie kształcenia studiów II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość:
 usunięcie przedmiotu „Rachunek kosztów” z semestru 1
 wprowadzenie na 1 sem. przedmiotu „Operacyjna rachunkowość zarządcza” w wymiarze
16 godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń za 5 ECTS. Przedmiot kończy się egzaminem.
2. Zmiany w programie kształcenia studiów II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość,
specjalność „Rachunkowość i zarządzanie finansami”:
 usunięcie z sem. 2 przedmiotu „Operacyjna rachunkowość zarządcza”
 wprowadzenie na 2 sem. przedmiotu „Rachunek kosztów” w wymiarze 25 godz. wykładu
i 25 godz. ćwiczeń za 8 ECTS. Przedmiot kończy się egzaminem.
 Zmiana na 3 sem. liczby godzin przedmiotu „Strategiczna rachunkowość zarządcza” z 25
godz. wykładu i 20 godz. warsztatów (8 ECTS) na 25 godz. wykładu (3 ECTS). Przedmiot
kończy się zaliczeniem.
 wprowadzenie na sem. 3 przedmiotu „Instrumenty finansowe w zarządzaniu finansami”
w wymiarze 12 godz. wykładu i 17 godz. ćwiczeń (5 ECTS). Przedmiot kończy się
egzaminem.
3. Wprowadza się przedmioty zewnętrzne proponowane przez:
 Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Instrumenty finansowe w
rachunkowości i finansach – 25 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń.
 Specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling - Rachunkowość zarządcza/controlling w
logistyce – 25 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń.
4. W związku z uruchomieniem specjalności Rachunkowość zarządcza/controlling przedmiot
zewnętrzny Systemy rachunkowości zarządczej w praktyce w wymiarze 25 godz. wykładu i 30
godz. ćwiczeń zostaje przesunięty z oferty specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami do
oferty wykładów zewnętrznych specjalności Rachunkowość zarządcza/controlling.

Załącznik nr 2
do Uchwały 2/JK/2016
Rady Wydziału Zarządzania
z dnia 4 kwietnia 2016 r.

