
R-0161-65/21 
  

Zarządzenie Nr 65/21 
  
z dnia 27 maja 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie 
utworzenia kierunku studiów Finance and Accounting for Business w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach oraz likwidacji specjalności na kierunku Finanse  
i Rachunkowość 
__________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm) oraz § 17 ust. 3 pkt 8 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1  
Od roku akademickiego 2021/2022 tworzy się kierunek Finance and Accounting for Business 
o profilu ogólnoakademickim, prowadzony w języku angielskim w formie studiów stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia. 
 

§ 2  
W związku z postanowieniami § 1 likwiduje się na kierunku Finanse i Rachunkowość 
następujące specjalności: 

1) na studiach pierwszego stopnia - Finance and Accounting for Business, 
2) na studiach drugiego stopnia - Finance and Accounting for International Business. 

 
§ 3  

1. Studenci, którzy rozpoczęli studia na kierunku Finanse i Rachunkowość na 
specjalnościach: 
1) Finance and Accounting for Business,  
2) Finance and Accounting for International Business  
kontynuują studia na tych specjalnościach. 

2. W przypadku konieczności powtórzenia semestru lub roku, skorzystania z urlopu przez 
studentów, o których mowa w ust. 1 lub wznowienia studiów przez osoby skreślone z listy 
studentów kontynuacja studiów jest możliwa – na wniosek studenta – na kierunku studiów 
utworzonym zgodnie z § 1 lub na kierunku Finanse i Rachunkowość na innej specjalności. 
Kontynuacja studiów może wiązać się z koniecznością uzupełnienia różnic programowych 
zgodnie z Regulaminem studiów. 

3. Absolwenci 6-semestralnych studiów pierwszego stopnia kierunku Finanse  
i Rachunkowość, którzy ukończyli specjalność Finance and Accounting for Business mogą 
kontynuować studia na kolejnym poziomie kształcenia na kierunku, o którym mowa w § 1. 

 
§ 4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
Rektor 
 
 

 

(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 
 
 

 

 


