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Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 

Wydział realizujący studia podyplomowe: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Nazwa studiów podyplomowych: STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI 
 

Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: POSTGRADUATE DIPLOMA STUDIES IN ACCOUNTING 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7 

Liczba semestrów: 2 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180 

Łączna liczba punktów ECTS: 33 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych – warunki uzyskania świadectwa ukończenia 
studiów podyplomowych* 

Złożeniem egzaminów i uzyskaniem zaliczeń 
 

Cel studiów 
podyplomowych: 

Działania lub zadania, które potrafi wykonywać osoba posiadająca 
kwalifikację  

Studia podyplomowe mają na celu dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z 
zakresu organizacji księgowości, ewidencji i kalkulacji kosztów jednostkowych, 
sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, usługowej funkcji rachunkowości w 
procesach decyzyjnych. Ponadto studia dostarczają teoretycznej i praktycznej wiedzy 
dotyczącej otoczenia prawnego działalności gospodarczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem przepisów podatkowych. Studia przygotowują do pracy w działach 
finansowych i księgowych różnych podmiotów gospodarczych. 
Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych. 
Realizowany program zapewni ponadto uczestnikom studiów  umiejętność 
posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy 
prowadzenia rachunkowości dla potrzeb sprawozdawczych oraz decyzyjnych.  

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji 

Studia umożliwiają pozyskanie lub rozwój kompetencji w zakresie: organizacji 
księgowości, ewidencji i kalkulacji kosztów jednostkowych, sporządzania i analizy 
sprawozdań finansowych, usługowej funkcji rachunkowości w procesach 
decyzyjnych. Studia przygotowują do wykorzystywania w wyżej wymienionym 
zakresie techniki informatycznej.  

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

Program studiów przygotowano na podstawie obserwacji i analizy warunków 
gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem bieżących oraz przewidywanych 
przyszłych potrzeb przedsiębiorstw dotyczących podnoszenia wiedzy oraz 
kwalifikacji pracowników komórek rachunkowości finansowej i zarządczej. Treści 
programowe zostały przygotowane zgodnie z aktualnymi wymogami merytorycznymi 
wytyczonymi przez Ministerstwo Finansów, Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz 



Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w związku z podnoszeniem kwalifikacji 
(egzaminy i certyfikaty) zawodowych księgowych. 

Możliwości wykorzystania kwalifikacji. 

Uzyskane efekty kształcenia mogą być wykorzystane przez osoby zajmujące się 
rachunkowością w zakresie: 
- czynności księgowych,  
- czynności wspomagających zarządzanie,  
- rozliczeń podatkowych i inne rozliczenia publicznoprawnych. 
 
Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne mogą być wykorzystane na 
stanowiskach: 
- księgowego i głównego księgowego,  
- analityka finansowego,  
- pracownika działu controllingu,  
- dyrektora finansowego. 
 
Ponadto uzyskane efekty kształcenia pozwolą absolwentowi na samodzielne 
świadczenie usług księgowych w postaci biura rachunkowego.  
  

 
Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze 
 

STOPIEŃ III - główny księgowy (kod wg klasyfikacji zawodu 121101) wg ścieżki 
certyfikacji SKwP 

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

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

wiedza 
EUS_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady dotyczące rachunkowości jednostek prowadzących działalność gospodarczą dla zysku oraz non profit 

EUS_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu różnice w ustawodawstwie polskim między rachunkowością bilansową a rachunkowością podatkową 

EUS_W03 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę planowania i budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

EUS_W04 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady etyki dotyczące rachunkowości, uregulowania prawne i zasady nadzoru korporacyjnego i publicznego 

EUS_W05 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania i kontroli decyzji podczas zarządzania w warunkach wolnego 
rynku 



EUS_W06 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady prawidłowego ewidencjonowania operacji gospodarczych w przedsiębiorstwach w warunkach gospodarki rynkowej 

EUS_W07 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę systemów informacyjnych stosowanych w rachunkowości 

EUS_W08 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zadania i reguły rewizji finansowej i badania sprawozdań finansowych 

EUS_W09 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu finansów i 
rachunkowości. 

EUS_W10 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu stosowane przez przedsiębiorstwa metody pomiaru dokonań oraz sporządzania oceny efektów dokonań przedsiębiorstwa. 

umiejętności 
EUS_U01 Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych. 

EUS_U02 Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych. 

EUS_U03 Potrafi sprawnie posługiwać się systemami komputerowymi, normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z zakresu finansów i 
rachunkowości w celu rozwiązywania konkretnych problemów. 

EUS_U04 Potrafi  wykorzystywać zdobytą wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości rozszerzoną o krytyczną analizę 

EUS_U05 Potrafi posługiwać się komputerowym arkuszem kalkulacyjnym przy rozpatrywaniu efektów podejmowania decyzji menedżerskich 

EUS_U06 Potrafi księgować i weryfikować poprawność księgowania dokumentów oraz sporządzania sprawozdań finansowych 

EUS_U07 Potrafi samodzielnie wykorzystać zdobytą wiedzę w prowadzeniu działalność gospodarczej. 

kompetencje społeczne 
EUS_K01 Jest gotów do podjęcia pracy o charakterze doradczym, w komórkach rachunkowych i finansowych jako analityk finansowy 

EUS_K02 Jest gotów do podjęcia pracy jako: główny księgowy, samodzielny księgowy, controller, dyrektor finansowy przedsiębiorstwa 

EUS_K03 Jest gotów do prowadzenia biura rachunkowego 

 
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 
Rachunkowość 
finansowa 

Rachunkowość finansowa T/P 30/30 8 Wiedza:  
EUS_W01 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady 
dotyczące rachunkowości jednostek prowadzących 
działalność gospodarczą dla zysku oraz non profit 
EUS_W02 

Zaliczenie bez oceny: aktywność 
na zajęciach, praca zespołowa. 
Egzamin pisemny końcowy 
sprawdzający wiedzę (test) i 
umiejętności (studium 
przypadku) w zakresie efektów 
kształcenia. 



Zna i rozumie w pogłębionym stopniu różnice w 
ustawodawstwie polskim między rachunkowością 
bilansową a rachunkowością podatkową 
EUS_W06 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady 
prawidłowego ewidencjonowania operacji 
gospodarczych w przedsiębiorstwach w warunkach 
gospodarki rynkowej 
Umiejętności: 
EUS_U01 
Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać 
zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania 
ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych. 
EUS_U06 
Potrafi księgować i weryfikować poprawność 
księgowania dokumentów oraz sporządzania 
sprawozdań finansowych 
EUS_U07 
Potrafi samodzielnie wykorzystać zdobytą wiedzę 
w prowadzeniu działalność gospodarczej. 
Kompetencje społeczne: 
EUS_K02 
Jest gotów do podjęcia pracy jako: główny 
księgowy, samodzielny księgowy, controller, 
dyrektor finansowy przedsiębiorstwa 
EUS_K03 
Jest gotów do prowadzenia biura rachunkowego 

Systemy informatyczne 
rachunkowości 
 

P 18 3 Wiedza:  
EUS_W07 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę 
systemów informacyjnych stosowanych w 
rachunkowości 
Umiejętności: 
EUS_U03 
Potrafi sprawnie posługiwać się systemami 
komputerowymi, normatywnymi, normami i 
regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z 
zakresu finansów i rachunkowości w celu 
rozwiązywania konkretnych problemów. 
Kompetencje społeczne: 
EUS_K02 
Jest gotów do podjęcia pracy jako: główny 
księgowy, samodzielny księgowy, controller, 
dyrektor finansowy przedsiębiorstwa 

Zaliczenie bez oceny:  
praca na zajęciach – 
zaksięgowanie w systemie 
finansowo-księgowym 
wymaganych operacji 
gospodarczych, zamknięcie 
roku, sporządzenie sprawozdania 
finansowego. 
 



EUS_K03 
Jest gotów do prowadzenia biura rachunkowego 

Organizacja rachunkowości T 6 2 Wiedza: 
EUS_W01 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady 
dotyczące rachunkowości jednostek prowadzących 
działalność gospodarczą dla zysku oraz non profit  
EUS_W04 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady etyki 
dotyczące rachunkowości, uregulowania prawne i 
zasady nadzoru korporacyjnego i publicznego 
Umiejętności: 
EUS_U07 
Potrafi samodzielnie wykorzystać zdobytą wiedzę 
w prowadzeniu działalność gospodarczej. 
Kompetencje społeczne: 
EUS_K03 
Jest gotów do prowadzenia biura rachunkowego 

Zaliczenie bez oceny:  
praca na zajęciach 
 

Moduł 
kształcenia II 
Prawo i 
rachunkowość 
zarządcza 

Rachunkowość podatkowa 
 

T/P 6/6 3 Wiedza: 
EUS_W02 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu różnice w 
ustawodawstwie polskim między rachunkowością 
bilansową a rachunkowością podatkową 
Umiejętności: 
EUS_U01 
Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać 
zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania 
ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych. 
EUS_U03 
Potrafi sprawnie posługiwać się systemami 
komputerowymi, normatywnymi, normami i 
regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z 
zakresu finansów i rachunkowości w celu 
rozwiązywania konkretnych problemów. 
Kompetencje społeczne: 
EUS_K01 
Jest gotów do podjęcia pracy o charakterze 
doradczym, w komórkach rachunkowych i 
finansowych jako analityk finansowy 
EUS_K02 

Zaliczenie bez oceny: aktywność 
na zajęciach. praca zespołowa. 
Egzamin pisemny końcowy 
sprawdzający wiedzę (test) i 
umiejętności (studium 
przypadku) w zakresie efektów 
kształcenia 



Jest gotów do podjęcia pracy jako: główny 
księgowy, samodzielny księgowy, controller, 
dyrektor finansowy przedsiębiorstwa 
EUS_K03 
Jest gotów do prowadzenia biura rachunkowego 

Prawo gospodarcze 
 

T 23 5 Wiedza: 
EUS_W01 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady 
dotyczące rachunkowości jednostek prowadzących 
działalność gospodarczą dla zysku oraz non profit 
EUS_W09 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu ogólne 
zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z 
zakresu finansów i rachunkowości. 
Umiejętności: 
EUS_U02 
Potrafi przygotować niezbędne informacje 
wykorzystywane w procesach decyzyjnych. 
Kompetencje społeczne: 
EUS_K01 
Jest gotów do podjęcia pracy o charakterze 
doradczym, w komórkach rachunkowych i 
finansowych jako analityk finansowy 
EUS_K02 
Jest gotów do podjęcia pracy jako: główny 
księgowy, samodzielny księgowy, controller, 
dyrektor finansowy przedsiębiorstwa 
EUS_K03 
Jest gotów do prowadzenia biura rachunkowego 

Zaliczenie bez oceny: aktywność 
na zajęciach. praca zespołowa. 
 

Rachunkowość zarządcza i 
rachunek kosztów 
 

T/P 15/30 8 Wiedza:  
EUS_W03 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę 
planowania i budżetowania w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem 
EUS_W05 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę 
rachunkowości zarządczej w procesie 
podejmowania i kontroli decyzji podczas 
zarządzania w warunkach wolnego rynku. 
EUS_W10 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu stosowane 
przez przedsiębiorstwa metody pomiaru dokonań 

Zaliczenie bez oceny: aktywność 
na zajęciach. praca zespołowa. 
Egzamin pisemny końcowy 
sprawdzający wiedzę (test) i 
umiejętności (studium 
przypadku) w zakresie efektów 
kształcenia. 



oraz sporządzania oceny efektów dokonań 
przedsiębiorstwa. 
Umiejętności: 
EUS_U04 
Potrafi  wykorzystywać zdobytą wiedzę w zakresie 
finansów i rachunkowości rozszerzoną o krytyczną 
analizę 
EUS_U05 
Potrafi posługiwać się komputerowym arkuszem 
kalkulacyjnym przy rozpatrywaniu efektów 
podejmowania decyzji menedżerskich 
Kompetencje społeczne: 
EUS_K01 
Jest gotów do podjęcia pracy o charakterze 
doradczym, w komórkach rachunkowych i 
finansowych jako analityk finansowy 
EUS_K02 
Jest gotów do podjęcia pracy jako: główny 
księgowy, samodzielny księgowy, controller, 
dyrektor finansowy przedsiębiorstwa 
EUS_K03 
Jest gotów do prowadzenia biura rachunkowego 

Analiza sprawozdań 
finansowych i rewizja ksiąg 
rachunkowych 

T/P 8/8 4 Wiedza: 
EUS_W08 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zadania i 
reguły rewizji finansowej i badania sprawozdań 
finansowych 
Umiejętności: 
EUS_U01 
Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać 
zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania 
ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych. 
EUS_U02 
Potrafi przygotować niezbędne informacje 
wykorzystywane w procesach decyzyjnych. 
Kompetencje społeczne: 
EUS_K01 
Jest gotów do podjęcia pracy o charakterze 
doradczym, w komórkach rachunkowych i 
finansowych jako analityk finansowy 
EUS_K02 
Jest gotów do podjęcia pracy jako: główny 
księgowy, samodzielny księgowy, controller, 
dyrektor finansowy przedsiębiorstwa 

Zaliczenie bez oceny: aktywność 
na zajęciach. praca zespołowa. 
Egzamin pisemny końcowy 
sprawdzający wiedzę (test) i 
umiejętności (studium 
przypadku) w zakresie efektów 
kształcenia. 



EUS_K03 
Jest gotów do prowadzenia biura rachunkowego 

 
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.  
 
 
 
 


