
Plan studiów podyplomowych 
 

 

Wydział prowadzący studia podyplomowe: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Nazwa studiów podyplomowych: 
studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego 
sektora finansów publicznych 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 

Liczba semestrów: 2 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180 

Łączna liczba punktów ECTS: 30 

  
 

Kod 
przedmiotu w 

systemie USOS 
Przedmiot 

Forma 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

117123-
UsAdmPub 

Ustrój administracji 
publicznej 

wykład 8 1 egzamin 
 

117123-
PodZagPrAd
m 

Podstawowe 
zagadnienia procedury 
administracyjnej 

wykład/ 
ćwiczenia 

4/12 3 egzamin 

117123-
FiPubOdpDys 

Finanse publiczne. 
Odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych 

wykład 16 3 egzamin 

117123-
ZamPubl 

Zamówienia publiczne wykład 8 1 zaliczenie 
bez oceny 

117123- Podstawy ekonomii z 
perspektywy audytu 
wewnętrznego 

wykład 4 1 zaliczenie 
bez oceny 

117123-
ElemStat 

Elementy statystyki w 
wykonywaniu zadań 
audytora 
wewnętrznego 

wykład/ 
ćwiczenia 

4/8 3 egzamin 

117123- Zarządzanie i 
controlling 
strategiczny 

wykład/ 
ćwiczenia 

4/4 1 zaliczenie 
bez oceny 

117123-
RaBSF 

Podstawy 
rachunkowości. 
Badanie sprawozdań 
finansowych 

wykład/ 
ćwiczenia 

12/12 4 egzamin 

117123-
KontrZarz 

Kontrola zarządcza wykład 8 1 zaliczenie 
bez oceny 

117123-
ZarzRyz 

Zarządzanie ryzykiem wykład 8 1 zaliczenie 
bez oceny 

117123-
PodProwAudy
tu 

Podstawy prowadzenia 
audytu wewnętrznego 
w sektorze finansów 
publicznych 
(organizacja systemu 
audytu wewnętrznego, 
Standardy Audytu, 

wykład/ 
ćwiczenia 

12/4 3 egzamin 



Karta audytu, Kodeks 
etyki) 

117123-
MetPrzeAudy
tu 

Metodologia 
przeprowadzania 
audytu (planowanie, 
program zadania, 
analiza ryzyka, 
przeprowadzanie 
zadania, 
sprawozdawczość, 
monitoring, techniki 
audytu) 

wykład/ 
ćwiczenia 

8/8 3 egzamin 

117123-
PraktRealZad
A 

Praktyczna realizacja 
zadań audytowych 
(warsztaty) 

ćwiczenia 16 1 zaliczenie 
bez oceny 

117123-
RolaAuWew 

Rola audytu 
wewnętrznego w 
zwalczaniu oszustw i 
nadużyć 
gospodarczych  

wykład 4 1 zaliczenie 
bez oceny 

117123-
AudytInf 

Audyt informatyczny wykład 4 1 zaliczenie 
bez oceny 

117123-ODO  Ochrona danych 
osobowych, informacji 
niejawnych i innych 
tajemnic ustawowo 
chronionych oraz 
dostęp do informacji 
publicznej 

wykład 4 1 zaliczenie 
bez oceny 

117123-
UmInteAud 

Umiejętności 
interpersonalne w 
postępowaniu 
audytowym 

  ćwiczenia 

8 1 

zaliczenie 
bez oceny 

                                                                                               180 30 egzaminy – 7 
zaliczenia - 10 

 
Plan studiów podyplomowych obowiązuje od  semestru zimowego. roku akademickiego 2021/2022  
Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Dziekańskiej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
w dniu 19.04.2021  r.  
 


