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złożenie egzaminów i uzyskanie zaliczeń 

Cel studiów 
podyplomowych: 

Działania lub zadania, które potrafi wykonywać osoba posiadająca 
kwalifikację. 

Od 1 stycznia 2010 roku, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 
2009 roku, audytorem wewnętrznym może być między innymi osoba, która „posiada 
dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem 
ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym 
przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona (…) 
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.” (art. 
276 ust. 1, pkt 5 lit. d) Uniwersytet Mikołaja Kopernika spełnia wymóg postawiony w 
ustawie. Ukończenie studiów umożliwia zatem uzyskanie kwalifikacji audytora 
wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, w myśl ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240). 

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji  
W procesie określania efektów kształcenia uwzględniono zalecenia Ministerstwa 
Finansów dotyczące przedmiotów, które powinny być zrealizowane w trakcie 
niniejszych studiów, aby absolwent mógł po spełnieniu pozostałych wymogów pełnić 
funkcję audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.   

Zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście 
trendów na rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb 
społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu  

Na terenie regionu występuje zapotrzebowanie na pracowników posiadających 
uprawnienia audytora wewnętrznego. 
Ustawa o finansach publicznych wymaga od niektórych jednostek obowiązkowego 
zatrudnienia audytorów wewnętrznych. Szereg podmiotów (chociaż nie są do tego 
zobowiązane) zatrudnia chętnie osoby, które rozszerzyły posiadaną wiedzę o studia  
podyplomowe w zakresie audytu  w komórkach rachunkowych, finansowych lub 
kontrolnych. 



Możliwości wykorzystania kwalifikacji. 
Komórki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych                                                                                                             

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze. 
Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych UMK 

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych  

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 

wiedza 
EUS_W01 Zna i rozumie wybrane systemy norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne 

EUS_W02 Zna i rozumie funkcjonowanie administracji publicznej w warunkach stałego zapotrzebowania na informację, organizację systemu informacyjnego państwa,  
w tym systemu statystyki publicznej (struktura, organizacja, modele w Polsce i na świecie, banki danych) i sprawozdawczości statystycznej (podstawowe akty 
prawne, przepisy i zasady regulujące jej funkcjonowanie) 

EUS_W03 Zna i rozumie istotę, genezę oraz aktualny stan audytu instytucji publicznych 

umiejętności 
EUS_U01 Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w sferze jednostek sektora finansów publicznych oraz oceniać uwarunkowania ekonomiczno-

finansowe ich dotyczące 
EUS_U02 Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych o oparciu o właściwy dobór źródeł 

EUS_U03 Potrafi samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w prowadzeniu audytu wewnętrznego (praca własna i zespołowa) 

kompetencje społeczne 
EUS_K01 Jest gotów do podjęcia pracy jako audytor wewnętrzny w komórkach audytu wewnętrznego  

EUS_K02 Jest gotów  poszukiwać i poprawnie wykorzystywać mechanizmy pozwalające skutecznie oddziaływać na współpracowników, stymulować wzrost ich 
zaangażowania oraz pobudzać zespół na rzecz realizacji wspólnych celów 

EUS_K03 Jest gotów do krytycznej oceny informacji w celu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem jednostki w otoczeniu zewnętrznym 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami uczenia się 



Moduły 
kształcenia Przedmioty 

Charakter 
zajęć 

(teoretyczne/ 
praktyczne) 

T/P  

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
Zakładane efekty uczenia się 

Sposób weryfikacji 
zakładanych efektów  

uczenia się osiąganych  
przez uczestnika 

Moduł 
kształcenia I 

- prawny 

Ustrój administracji 
publicznej T 8 1 Wiedza:  

W1- Zna i rozumie wybrane systemy norm i reguł 
(prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych) 
organizujących struktury i instytucje społeczne 
EUS_W01,  
W2 - Zna i rozumie funkcjonowanie administracji 
publicznej w warunkach stałego zapotrzebowania na 
informację, organizację systemu informacyjnego państwa, 
w tym systemu statystyki publicznej (struktura, 
organizacja, modele w Polsce i na świecie, banki danych) 
i sprawozdawczości statystycznej (podstawowe akty 
prawne, przepisy i zasady regulujące jej funkcjonowanie) 
EUS_W02 
W3 - Zna i rozumie istotę, genezę oraz aktualny stan 
audytu instytucji publicznych EUS_W03 
Umiejętności:  
U1 - Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać 
zjawiska zachodzące w sferze jednostek sektora finansów 
publicznych oraz oceniać uwarunkowania ekonomiczno-
finansowe ich dotyczące EUS_U01,  
U2 - Potrafi przygotować niezbędne informacje 
wykorzystywane w procesach decyzyjnych o oparciu o 
właściwy dobór źródeł EUS_W02,  
U3 - Potrafi samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę 
w prowadzeniu audytu wewnętrznego (praca własna i 
zespołowa) EUS_U03 
Kompetencje społeczne:  
K1 - Jest gotów do podjęcia pracy jako audytor 
wewnętrzny w komórkach audytu wewnętrznego 
EUS_K01,  
K2 - Jest gotów  poszukiwać i poprawnie wykorzystywać 
mechanizmy pozwalające skutecznie oddziaływać na 
współpracowników, stymulować wzrost ich 
zaangażowania oraz pobudzać zespół na rzecz realizacji 
wspólnych celów EUS_K02,  

Egzamin 
 

Podstawowe zagadnienia 
procedury administracyjnej T/P 16 2 Egzamin 

Zamówienia publiczne T 8 1 Zaliczenie bez oceny 



K3 - Jest gotów do krytycznej oceny informacji w celu 
rozwiązywania problemów związanych z 
funkcjonowaniem jednostki w otoczeniu zewnętrznym 
EUS_K03 

Moduł 
kształcenia II 

- ogólno- 
ekonomiczny 

Podstawy ekonomii z 
perspektywy audytu 

wewnętrznego 
T 4 1 

Wiedza:  
W1- Zna i rozumie wybrane systemy norm i reguł 
(prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych) 
organizujących struktury i instytucje społeczne 
EUS_W01,  
W2 - Zna i rozumie funkcjonowanie administracji 
publicznej w warunkach stałego zapotrzebowania na 
informację, organizację systemu informacyjnego państwa, 
w tym systemu statystyki publicznej (struktura, 
organizacja, modele w Polsce i na świecie, banki danych) 
i sprawozdawczości statystycznej (podstawowe akty 
prawne, przepisy i zasady regulujące jej funkcjonowanie) 
EUS_W02 
W3 - Zna i rozumie istotę, genezę oraz aktualny stan 
audytu instytucji publicznych EUS_W03 
Umiejętności:  
U1 - Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać 
zjawiska zachodzące w sferze jednostek sektora finansów 
publicznych oraz oceniać uwarunkowania ekonomiczno-
finansowe ich dotyczące EUS_U01,  
U2 - Potrafi przygotować niezbędne informacje 
wykorzystywane w procesach decyzyjnych o oparciu o 
właściwy dobór źródeł EUS_W02,  
U3 - Potrafi samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę 
w prowadzeniu audytu wewnętrznego (praca własna i 
zespołowa) EUS_U03 
Kompetencje społeczne:  
K1 - Jest gotów do podjęcia pracy jako audytor 
wewnętrzny w komórkach audytu wewnętrznego 
EUS_K01,  
K2 - Jest gotów  poszukiwać i poprawnie wykorzystywać 
mechanizmy pozwalające skutecznie oddziaływać na 
współpracowników, stymulować wzrost ich 
zaangażowania oraz pobudzać zespół na rzecz realizacji 
wspólnych celów EUS_K02,  

Zaliczenie bez oceny 

Elementy statystyki w 
wykonywaniu zadań 

audytora wewnętrznego 
T/P 12 3 Egzamin 

 

Zarządzanie ryzykiem T 8 1 Zaliczenie bez oceny 

Umiejętności 
interpersonalne w 

postępowaniu audytowym 
P 8 1 Zaliczenie bez oceny 



K3 - Jest gotów do krytycznej oceny informacji w celu 
rozwiązywania problemów związanych z 
funkcjonowaniem jednostki w otoczeniu zewnętrznym 
EUS_K03 

Moduł 
kształcenia III 

-finanse i 
rachunkowość 

Rachunkowość finansowa, 
zarządcza z elementami 

rachunkowości 
budżetowej, controlingu  i 

badania sprawozdań 
finansowych 

T/P 32 4 

Wiedza:  
W1- Zna i rozumie wybrane systemy norm i reguł 
(prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych) 
organizujących struktury i instytucje społeczne 
EUS_W01,  
W2 - Zna i rozumie funkcjonowanie administracji 
publicznej w warunkach stałego zapotrzebowania na 
informację, organizację systemu informacyjnego państwa, 
w tym systemu statystyki publicznej (struktura, 
organizacja, modele w Polsce i na świecie, banki danych) 
i sprawozdawczości statystycznej (podstawowe akty 
prawne, przepisy i zasady regulujące jej funkcjonowanie) 
EUS_W02 
W3 - Zna i rozumie istotę, genezę oraz aktualny stan 
audytu instytucji publicznych EUS_W03 
Umiejętności:  
U1 - Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać 
zjawiska zachodzące w sferze jednostek sektora finansów 
publicznych oraz oceniać uwarunkowania ekonomiczno-
finansowe ich dotyczące EUS_U01,  
U2 - Potrafi przygotować niezbędne informacje 
wykorzystywane w procesach decyzyjnych o oparciu o 
właściwy dobór źródeł EUS_W02,  
U3 - Potrafi samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę 
w prowadzeniu audytu wewnętrznego (praca własna i 
zespołowa) EUS_U03 
Kompetencje społeczne:  
K1 - Jest gotów do podjęcia pracy jako audytor 
wewnętrzny w komórkach audytu wewnętrznego 
EUS_K01,  
K2 - Jest gotów  poszukiwać i poprawnie wykorzystywać 
mechanizmy pozwalające skutecznie oddziaływać na 
współpracowników, stymulować wzrost ich 
zaangażowania oraz pobudzać zespół na rzecz realizacji 
wspólnych celów EUS_K02,  

Egzamin 
 

Finanse publiczne. 
Odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych 

T 16 3 Egzamin 
 

Zarządzanie i controling 
strategiczny T/P 8 1 Zaliczenie bez oceny 



K3 - Jest gotów do krytycznej oceny informacji w celu 
rozwiązywania problemów związanych z 
funkcjonowaniem jednostki w otoczeniu zewnętrznym 
EUS_K03 

Moduł 
kształcenia IV 

- audyt 
wewnętrzny 

Podstawy prowadzenia 
audytu wewnętrznego w 

sektorze finansów 
publicznych (organizacja 

systemu audytu 
wewnętrznego, Standardy 

audytu, Karta audytu, 
Kodeks etyki) 

T/P 32 3 

Wiedza:  
W1- Zna i rozumie wybrane systemy norm i reguł 
(prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych) 
organizujących struktury i instytucje społeczne 
EUS_W01,  
W2 - Zna i rozumie funkcjonowanie administracji 
publicznej w warunkach stałego zapotrzebowania na 
informację, organizację systemu informacyjnego państwa, 
w tym systemu statystyki publicznej (struktura, 
organizacja, modele w Polsce i na świecie, banki danych) 
i sprawozdawczości statystycznej (podstawowe akty 
prawne, przepisy i zasady regulujące jej funkcjonowanie) 
EUS_W02 
W3 - Zna i rozumie istotę, genezę oraz aktualny stan 
audytu instytucji publicznych EUS_W03 
Umiejętności:  
U1 - Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać 
zjawiska zachodzące w sferze jednostek sektora finansów 
publicznych oraz oceniać uwarunkowania ekonomiczno-
finansowe ich dotyczące EUS_U01,  
U2 - Potrafi przygotować niezbędne informacje 
wykorzystywane w procesach decyzyjnych o oparciu o 
właściwy dobór źródeł EUS_W02,  
U3 - Potrafi samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę 
w prowadzeniu audytu wewnętrznego (praca własna i 
zespołowa) EUS_U03 
Kompetencje społeczne:  
K1 - Jest gotów do podjęcia pracy jako audytor 
wewnętrzny w komórkach audytu wewnętrznego 
EUS_K01,  
K2 - Jest gotów  poszukiwać i poprawnie wykorzystywać 
mechanizmy pozwalające skutecznie oddziaływać na 
współpracowników, stymulować wzrost ich 
zaangażowania oraz pobudzać zespół na rzecz realizacji 
wspólnych celów EUS_K02,  

Egzamin 
 

Kontrola zarządcza T 8 1 Zaliczenie bez oceny 
Metodologia 

przeprowadzania audytu 
(planowanie, program 

zadania, analiza ryzyka, 
przeprowadzanie zadania, 

sprawozdawczość, 
monitoring, techniki 

audytu) 

T/P 16 3 Egzamin 
 

Praktyczna realizacja zadań 
audytowych (warsztaty) P 16 1 Zaliczenie bez oceny 

Rola audytu wewnętrznego 
w zwalczaniu oszustw i 
nadużyć gospodarczych 

T 4 1 Zaliczenie bez oceny 

Audyt informatyczny T 4 1 Zaliczenie bez oceny 

Audyt projektów unijnych T 8 1 Zaliczenie bez oceny 



K3 - Jest gotów do krytycznej oceny informacji w celu 
rozwiązywania problemów związanych z 
funkcjonowaniem jednostki w otoczeniu zewnętrznym 
EUS_K03 

 
Program studiów podyplomowych obowiązuje od  semestru zimowego. roku akademickiego 2019/2020  
Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w dniu 26.06.2019 r.  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 


