
ZARZĄDZENIE Nr 1/2011 
 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
z dnia 11 stycznia 2011 roku 

 
w sprawie  zatwierdzenia zmian w planie kształcenia na studiach podyplomowych 
„Finanse i inwestycje samorządowe” 
 
  

Na podstawie § 7 Regulaminu studiów podyplomowych – załącznika do uchwały Nr 
108/IV/X/2009 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 6 października 2009 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu studiów podyplomowych (ze zm.) 

zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się zmiany w planie kształcenia na studiach podyplomowych „Finanse i inwestycje 
samorządowe” – w brzmieniu załącznika do zarządzenia. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Rektora ds. Studiów Podyplomowych. 
 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
 
 
 
 
                  Rektor 
 
      /-/prof. nadzw. dr hab. Wojciech Poznaniak 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Wojciech Prałat 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do zarządzenia nr 1/2011Rektora  
PWSZ w Koninie z dnia 11 stycznia 2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie  
kształcenia na studiach podyplomowych 
 „Finanse i inwestycje samorządowe” 

 
 
 

Plan studiów „Finanse i inwestycje samorządowe” 
oferta na rok akademicki 2011/2012 

 

Lp.  Przedmiot Liczba 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

1. Podstawy rynku inwestycyjnego 8 zaliczenie 

2. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i 
gospodarczego 

16 egzamin 

3. Samorząd terytorialny i gospodarczy w systemie 
politycznym Polski 

8 zaliczenie 

4. Ustrój i organizacja władz lokalnych w UE 4 zaliczenie 
5. Prawo, instytucje i polityka UE 4 zaliczenie 
6. Polityka społeczna 4 zaliczenie 
7. Zasady rachunkowości 12 zaliczenie 
8. Finanse publiczne 20 egzamin 
9. Planowanie strategiczne w JST 8 zaliczenie 

10. Prawne aspekty rynku finansowego 4 zaliczenie 
11. Analiza finansowa przedsiębiorstw 8 zaliczenie 
12. Metody wyceny firmy oraz majątku 4 zaliczenie 
13. Fundusze pomocowe UE 12 egzamin 
14. Instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego 12 zaliczenie 
15. Kredyty i gwarancje bankowe 8 zaliczenie 
16. Inwestycje infrastrukturalne gmin 8 zaliczenie 

17. Gospodarowanie nieruchomościami sektora 
publicznego 

8 zaliczenie 

18. Rachunkowość budżetowa 12 egzamin 
19. Zamówienia publiczne w działalności JST 4 zaliczenie 
20. Socjologia społeczności lokalnych 4 zaliczenie 
21. Komunikacja społeczna w JST 4 zaliczenie 
22. Promocja regionu i miejscowości 8 zaliczenie 

Ogółem 180 - 
 
 
 


