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KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Z WARSZTATAMI KOMPUTEROWYMI 

(j. angielski: Financial accounting with computerized workshops)  

TYP STUDIÓW DOSKONALĄCE  

Program studiów ma charakter doskonalący i ukierunkowany jest na zdobywanie oraz 

poszerzanie umiejętności praktycznych słuchaczy studiów. W szczególności założeniem 

studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości 

finansowej osobom bez wcześniejszego przygotowania ekonomicznego. W ramach zajęć 

uwzględniono warsztaty komputerowe prowadzone z wykorzystaniem programu finansowo-

księgowego SAGE SYMFONIA.  Program studiów stanowi kompleksowe i zwarte ujęcie 

teoretycznych i praktycznych aspektów systemu rachunkowości finansowej. Absolwenci 

kierunku uzyskują certyfikat potwierdzający znajomość programu SYMFONIA.  

DYSCYPLINY NAUKOWE: EKONOMIA I FINANSE 

KIEROWNIK STUDIÓW imię i nazwisko, dane teleadresowe 

dr. hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE  marzena.strojek@ue.katowice.pl 

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE  ewa.maruszewska@ue.katowice.pl  

SEMESTRY 

 

2 

 

GODZINY 

216 

W tym: 

Wykłady: 76 

Warsztaty: 140 

ECTS 

32 
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CELE STUDIÓW 

1. Celem studiów jest prezentacja zagadnień rachunkowości finansowej oraz pogłębienie 

i rozszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu rachunkowości finansowej, w tym 

sprawozdawczości finansowej. 

2. Celem studiów jest rozwijanie praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie 

identyfikowania i rozwiązywania problemów w zakresie ewidencji księgowej, wyceny 

oraz rozliczeń podatkowych w jednostce gospodarczej z wykorzystaniem środowiska 

komputerowego w ramach systemu rachunkowości finansowej. 

3. Celem studiów jest osiągnięcie zakładanych efektów (wskazanych i zdefiniowanych 

efektów kształcenia) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z 
rozporządzenia1* 

RFWK_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu problemy 
księgowe jednostek gospodarczych oraz ujęcie  
w rachunkowości finansowej zjawisk 
gospodarczych, w tym wycenę, raportowanie 
finansowe, stanowiące zaawansowaną wiedzę  
z obszaru rachunkowości finansowej.  

P7S_WG 

RFWK_W02 Zna i rozumie podstawowe zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej w różnych formach  
i zakresach z perspektywy systemu rachunkowości 
finansowej oraz rozliczeń podatkowych. 

P7S_WK 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

RFWK_U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w identyfikacji 
i rozwiązywaniu problemów ewidencyjnych, w tym 
nietypowych oraz wykonywać zadania typowe dla 
zawodu księgowego w środowisku komputerowym  
w zakresie rachunkowości finansowej.  

P7S_UW 

RFWK_U02 Potrafi komunikować się na tematy z zakresu 
rachunkowości i podatków ze zróżnicowanymi 
odbiorcami informacji finansowych generowanych 
przez system rachunkowości. 

P7S_UK 

                                                           
1* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

RFWK_K01 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów z zakresu 
rachunkowości finansowej oraz korzystania z opinii 
specjalistów i ekspertów w przypadku trudności  
z rozwiązaniem samodzielnym problemu. 

P7S_KK 

RFWK_K02 Jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania 
zawodu księgowego, w tym przestrzegania  
i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz 
podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych 
działań. 

P7S_KR 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW   

 

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1. Elementy prawa w zakresie 

prowadzenia działalności 

gospodarczej 

wykład 8 1 

2 Rozliczenia podatkowe w 

działalności gospodarczej 

wykład 

warsztaty 

12 

            24 

5 

3. Wprowadzenie do 

rachunkowości 

wykład 

warsztaty 

10 

30 

6 

4. Ewidencja księgowa i 

sprawozdawczość finansowa 

wykład 

warsztaty 

40 

44 

14 

5. Rachunek kosztów              

z elementami rachunkowości 

zarządczej 

wykład 

warsztaty 

6 

10 

3 

6. Rachunkowość finansowa w 

środowisku komputerowym z 

wykorzystaniem programu 

Symfonia Sage 

warsztaty 32 3 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 6 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 



 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków ekonomicznych pragnących zdobyć lub 

poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, finansowe, w tym sprawozdawczości 

finansowej w połączeniu z zagadnieniami prawa gospodarczego i podatków.  

Studia skierowane są również do osób, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku 

kształcenia i które pragną uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie rachunkowości. 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Podstawą ukończenia studiów jest zdanie 2 pisemnych egzaminów (jeden po każdym 

semestrze) oraz udział w warsztatach komputerowych. Każdy egzamin składa się z 40 pytań 

w formie testu jednokrotnego wyboru z 3 lub 4 podpowiedziami oraz z wbudowanymi 

zadaniami. Pytania testowe są oceniane według następujących zasad: 

a) odpowiedź prawidłowa – 1 punkt, 

b) odpowiedź nieprawidłowa – minus 0,5 punktu, 

c) brak odpowiedzi – zero punktów. 

Warunkiem zaliczenia każdego egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów, będących 

sumą algebraiczną punktów dodatnich i ujemnych z obydwu testów. 

 


