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Przedmioty realizowane w ramach danej specjalności
 Historia rachunkowości
Forma zaliczenia: Egzamin; Wykład: 30h (prof. S. Sojak)
 Procedury kontrolne w prawie podatkowym
Forma zaliczenia: Egzamin; Wykład: 15h (dr U. Król)
 Zarządzanie rentownością i płynnością finansową
Forma zaliczenia: Egzamin; Wykład: 15h (dr K. Goldmann); Ćwiczenia: 30h (dr K. Goldmann)
 Rachunkowość podatkowa
Forma zaliczenia: Egzamin; Wykład: 30h (dr U. Król); Ćwiczenia: 15h (mgr U. Wolszon)
 Rachunkowość w postępowaniu upadłościowym i układowym
Forma zaliczenia: Egzamin; Wykład: 15h (dr U. Król); Ćwiczenia: 15h (dr U. Król)
 Strategie cenowe
Forma zaliczenia: Zaliczenie; Wykład: 15h (prof. M. Ciechan-Kujawa); Ćwiczenia: 15h (prof. M. Ciechan-Kujawa)
 Rachunkowość małych firm
Forma zaliczenia: Zaliczenie; Wykład: 15h (dr A. Zawadzki); Ćwiczenia: 15h (mgr A. Olewnik)
 Organizacja rachunkowości w firmie
Forma zaliczenia: Zaliczenie; Wykład: 30h (dr J. Wiśniewska / mgr M. Piesiewicz)
 Księgowość komputerowa
Forma zaliczenia: Zaliczenie; Ćwiczenia: 60h (dr A. Zawadzki / dr T. Zimnicki / dr K. Szortyka / mgr M. Piesiewicz)
 Gry kierownicze w finansach i rachunkowości
Forma zaliczenia: Zaliczenie; Ćwiczenia: 30h (dr R. Lorenczewski)
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Dlaczego warto studiować daną specjalność
Moduł Rachunkowość przeznaczony jest dla studentów o umysłach analitycznych, otwartych na problemy współczesnej
rachunkowości postrzeganej jako podstawowe źródło informacji o działalności gospodarczej jednostki. Przedmioty
specjalnościowe umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:
 identyfikacji, pomiaru i ujęcia w księgach rachunkowych operacji kształtujących sytuację majątkową, finansową
oraz wyniki prowadzonej działalności przez jednostki gospodarcze wraz z wykorzystaniem stosowanych w praktyce
systemów finansowo-księgowych,
 organizacji rachunkowości w jednostkach gospodarczych,
 zarządzania rentownością i płynnością finansową stanowiących kluczowy czynnik dla powodzenia działalności
gospodarczej,
 podejmowania decyzji cenowych w warunkach wolnego rynku i ich wpływu na rentowność krótkookresową i
długookresową jednostek gospodarczych,
 posługiwania się komputerowym arkuszem kalkulacyjnym przy rozpatrywaniu efektów podejmowania decyzji
menedżerskich,
 zakładania własnej firmy oraz metod i technik stosowanych w celu jej sprawnego prowadzenia,
 materialno-prawnego, procesowego i wykonawczego prawa karnego skarbowego,
 ewolucji rachunkowości od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego.
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Co po studiach na tej specjalności
Po ukończeniu tego modułu studenci będą posiadali zakres wiedzy umożliwiający im podjęcie pracy na wyższych
szczeblach w służbach finansowo-księgowych różnych jednostek gospodarczych. Z uwagi na wysoką rangę
rachunkowości w procesie globalizacji, mają również szanse na pozyskanie pracy w firmach międzynarodowych w kraju
jak i za granicą. Nabyta wiedza i umiejętności ułatwią założenie własnych biur rachunkowych oraz stanowić będą solidną
podstawę do dalszych przygotowań w procedurze egzaminacyjnej na tytuł biegłego rewidenta.
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Ważniejsze osiągnięcia Katedr
Rachunkowości Finansowej i Rachunkowości Zarządczej
Pracownicy Katedr Rachunkowości Finansowej i Rachunkowości Zarządczej biorą czynny udział w konferencjach
organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Przejawem działalności naukowej Katedr jest również organizacja
konferencji, czego przykładem był, mający miejsce w 2012 roku, Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości. Od 2014
roku Katedry rozpoczęły także cykliczną organizację ogólnopolskiej konferencji z zakresu historii rachunkowości
„Abacus”. Pracownicy Katedr są autorami licznych publikacji, monografii oraz podręczników akademickich, ostatnio np.:
 S. Sojak, Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce, Warszawa 2019.
 A. Banaszkiewicz, Bilans w polskiej perspektywie historycznej : wiek XIX i XX, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.
 E. Chojnacka, U. Wolszon, T. Zimnicki, Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018.
 M. Ciechan-Kujawa, D. Garstecki, R. Golej, Ocena efektywności inwestycji tradycyjnych i innowacyjnych. Metody,
uwarunkowania, dylematy, Texter, Warszawa 2017.
 A. Zawadzki, Rachunkowość małych firm, Difin, Warszawa 2017.
Każdego roku w Katedrach Rachunkowości i Rachunkowości Zarządczej broni prace magisterskie ponad 100 osób. Na
przestrzeni lat powstało również wiele rozpraw doktorskich. Ich tematyka była bardzo zróżnicowana począwszy od prac
dotyczących historii rachunkowości a kończąc na jej bieżących problemach. Najlepsze z prac zdobyły nagrody w
konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Bank Centralny.
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Działalność Kół Naukowych
Koło Naukowe Rachunkowości powstało 12 maja 1999 roku. Pomysłodawcą i opiekunem naukowym był dr Piotr Kozak.
Obecnie pieczę sprawuje mgr Urszula Wolszon. Koło powstało przy ówczesnej Katedrze Rachunkowości (obecnie
Katedra Rachunkowości Finansowej), kierowanej przez prof. Sławomira Sojaka. Misją Koła Naukowego Rachunkowości
jest doskonalenie wiedzy z rachunkowości wśród studentów oraz uczniów szkół średnich, a także poszerzanie kręgu
osób zainteresowanych dziedziną rachunkowości. Koło Naukowe Rachunkowości realizuje swoją misję poprzez takie
działania jak:
 Dzień Promocji Kół Naukowych, w ramach którego studenci mają możliwość zapoznać się z ofertami
poszczególnych organizacji i dołączyć do grona ich członków.
 Klub Młodego Księgowego, w którym przy współpracy z Oddziałem Toruńskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
organizowane są cykliczne spotkania poświęcone praktycznym problemom księgowości.
 Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla Uczniów Szkół Średnich, celem którego jest promowanie uczniów o rozległej
wiedzy z rachunkowości.
 Warsztaty, w ramach których dla studentów naszego Wydziału organizowane są szkolenia z zakresu rachunkowości,
prowadzone przez wykładowców, pracowników przedsiębiorstw i biur rachunkowych.
 Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości, której celem jest wymiana wiedzy i poglądów z
rachunkowości pomiędzy studentami Szkół Wyższych.
 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych, w ramach którego prowadzone są
działania dążące do wyłonienia i uhonorowania najlepszych studentów z zakresu rachunkowości.
Więcej informacji: www.knr.umk.pl
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Działalność Kół Naukowych
Klub Controllera jest studenckim kołem naukowym. Inicjatorem i opiekunem Klubu jest dr Piotr Kozak. Głównymi
celami Klubu są: upowszechnianie wiedzy o controllingu, poszerzanie kręgu osób zainteresowanych controllingiem,
upowszechnianie praktycznych jego zastosowań, zapoznanie członków Klubu z wiedzą na temat controlling oraz ze
specyfiką pracy controllera. Cele te są realizowane między innymi poprzez cykliczne spotkania członków Klubu, wykłady,
współpracę z organizacjami i osobami, których cele są zbieżne z celami Klubu, praktyki i staże, konkursy, badania
naukowe, działalność wydawniczą, konferencje i warsztaty.
W realizację zadań Klubu Controllera włączają się controllerzy z przedsiębiorstw, jak:
 Neuca S.A.
 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
 CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k.
 POLOmarket Sp. z o.o.
 Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.
 BI Smart Sp. z o.o.
W realizację zadań Klubu włączają się również organizacje zawodowe controllerów, jak Międzynarodowe Stowarzyszenie
Controllerów ICV, czy media jak, np. Controlling i Zarządzanie.

Więcej informacji: www.facebook.com/kctorun
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