
Załącznik nr 1 do uchwały nr 124/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 
 

KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR: CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA:  KADRY I PŁACE Z ELEMENTAMI HR 

(j. angielski: FINANCE AND ACCOUNTING WITH HR ELEMENTS) 

TYP STUDIÓW: DOSKONALĄCE  

DYSCYPLINY NAUKOWE : EKONOMIA I FINANSE  

KIEROWNIK STUDIÓW imię i nazwisko, dane teleadresowe 

dr Łukasz Bielecki -  lukasz.bielecki@ue.katowice.pl 

 

SEMESTRY 

2 

GODZINY 

144 

W tym: 

Wykłady: 56  

Ćwiczenia: 88  

ECTS 

 

60 

CELE STUDIÓW:  

- teoretyczne i praktyczne przygotowanie do roli specjalisty ds. kadr i płac;  

- systematyzowanie i rozszerzanie już posiadanych kwalifikacji w zakresie prawa pracy  
w ramach wykładów oraz zajęć praktycznych; 

- uczestnicy będą rozbudowywać swoje kwalifikacje oraz znajomość z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi.  
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* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

KPEHR _W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane 
fakty, obiekty  i zjawiska oraz dotyczące ich metody 
i teorie wyjaśniające złożone zależności między 
nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną  
z zakresu dyscyplin tworzących podstawy 
teoretyczne. 

P7S_WG 

KPEHR _W02 Posiada uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia  
z zakresu zaawanasowanej wiedzy szczegółowej – 
właściwe dla programu studiów, a w przypadku 
studiów o profilu praktycznym–również 
zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 
związanej z ich kierunkiem. 

P7S_WG 

KPEHR _W03 Ma ekonomicznie rozszerzoną wiedzę i inne 
uwarunkowania związane z działalnością zawodową 
związaną z kierunkiem studiów. 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

KPEHR _U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, aby 
odpowiednio formułować i rozwiązywać wszelkie 
problemy oraz innowacyjnie wykonywać 
powierzone zadania. 

P7S_UW 

KPEHR _U02 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy  
i rozwiązania problemu. 

P7S_UW 

KPEHR _U03 Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach 
prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę  
w zespołach. 

P7S_UO 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 



 

KPEHR _K01 Potrafi dokonać krytycznej oceny  posiadanej 
wiedzy i odbieranych treści. 

P7S_KK 

KPEHR _K02 Potrafi wypełniać zobowiązania społeczne, 
inspirować i organizować działalność na rzecz 
środowiska społecznego. 

P7S_KO 

KPEHR _K03 Potrafi odpowiedzialnie pełnić rolę zawodową,  
z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych. 

P7S_KR 

 

PLAN STUDIÓW   

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

1 Miejsce działu kadr i płac w dużej 
organizacji – zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

wykład  

ćwiczenia 

8 

8 

6 

2 Podstawowe zagadnienia prawa 
pracy 

wykład  

ćwiczenia 

8 

8 

6 

3 Charakterystyka ubezpieczeń 
społecznych – ZUS 

wykład  

ćwiczenia 

16 

0 

8 

4 Płace – ćwiczenia praktyczne z 
wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych 

wykład  

ćwiczenia 

0 

32 

10 

5 Prowadzenie dokumentacji – akt 
pracowniczych w praktyce 

wykład  

ćwiczenia 

0 

16 

10 

6 Rozliczenia PIT z perspektywy 
pracy w dziale kadrowo-
płacowym 

wykład  

ćwiczenia 

11 

5 

8 

7 Psychologia pracy wykład  

ćwiczenia 

5 

11 

4 

8 Podstawy rachunkowości dla 
celów kadrowo-płacowych 

wykład  

ćwiczenia 

8 

8 

8 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 8 (karty należy sporządzić wg 
wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

 



 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Studia podyplomowe są kierowane do wszystkich absolwentów uczelni wyższej. Kierunek jest 
szczególnie skierowany do osób, które chcą pozyskać dodatkową wiedzę oraz podnieść swoje 
kwalifikacje w zakresie kadrowo-płacowym. Są to kandydaci, którzy prowadzą samodzielne 
przedsiębiorstwa lub chcą związać swoją drogę zawodową z zawodem specjalisty ds. zasobów 
ludzkich. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa) 

Aby absolwent studiów podyplomowych mógł ukończyć kierunek, niezbędna będzie 
minimalna frekwencja na zajęciach, która wynosi 80 %. 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie zintegrowanego egzaminu pisemnego w min. 
50% punktów. 

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 


