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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 

 

CELE STUDIÓW: 

Głównym celem studiów podyplomowych jest kształcenie profesjonalnych kadr wszystkich 
szczebli kierowniczych w dziedzinie nowoczesnego zarządzania finansami podmiotów 
gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych poprzez controlling. Celami 
szczegółowymi są: 

 

 pogłębienie wiedzy z nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa,  
a zwłaszcza planowania finansowego i kontroli menedżerskiej; 

 poznanie najnowszych technik i narzędzi controllingu strategicznego, operacyjnego  
i kapitałowego, a także użycie Microsoft Power BI narzędzia wspierającego tworzenie 
interaktywnych raportów menedżerskich i rozwinięcie umiejętności analitycznych; 

 poznanie niezbędnej w controllingu wiedzy z obszaru rachunkowości finansowej  
i rachunkowości zarządczej; 

 przygotowanie do pełnienia funkcji controllera finansowego; 

 legitymacja dla zdobycia atrakcyjnego zawodu. 
 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

C_W01 Ma poszerzoną wiedzę o nowoczesnych 
koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami  
i organizacjami sektora finansów publicznych  
z wykorzystaniem controllingu. 

P7S_WG 

C_W02 Posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach, 
systematyce tradycyjnych i nowoczesnych 
rachunkach kosztów, sposobach ich wykorzystania 
w podejmowaniu decyzji menedżerskich. 

P7S_WG 

C_W03 Posiada wiedzę o instrumentach formalnej  
i merytorycznej polityki bilansowej w celu 
wpływania na obraz sytuacji majątkowej  
i finansowej jednostki. 

P7S_WK 

C_W04 Posiada pogłębioną wiedzę o przyczynach, 
przebiegu i konsekwencjach zmian ekonomicznych 

P7S_WG 



 

w podmiotach gospodarczych, o determinantach 
ich rentowności. 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

C_U01 Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy  
z controllingu do opisu, diagnozowania i kreowania 
sytuacji ekonomicznej jednostek gospodarczej  
i jednostek sektora finansów publicznych, 
formułowania własnych opinii, potrafi dobrać 
odpowiednie dane i metody analizy. 

P7S_UW 

C_U02 Posiada umiejętność sporządzania sprawozdań 
finansowych „pro forma”. Jest przygotowany do 
wdrożenia controllingu w jednostce biznesowej  
i jednostce sektora finansów publicznych.  

P7S_UW 

C_U03 Posiada umiejętność analizowania zjawisk 
gospodarczych i finansowych w odniesieniu do 
konkretnych relacji kształtujących stosunki 
ekonomiczne i finansowe oraz ukierunkowywać  
innych w tym zakresie. 

P7S_UU 

C_U04 Posiada umiejętność formułowania strategicznych  
i operacyjnych wymiernych celów organizacji  
z uwzględnieniem warunków otoczenia 
zewnętrznego i wewnętrznego, współdziałając  
z innymi osobami w ramach pracy zespołowej. 

P7S_UO 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

C_K01 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów 
zarządczych w organizacjach komercyjnych  
i niekomercyjnych, do podejmowania samodzielnej 
działalności w interesie publicznym i prywatnym. 

P7S_KK 

C_K02 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę 
i umiejętności, poszerzone o wymiar 
interdyscyplinarny. 

 P7S_KK  

 



 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Wprowadzenie do controllingu  Wykład 

Ćwiczenia 

7 

1 

1 

2 Planowanie strategiczne i 

finansowe 

Wykład 

Ćwiczenia 

10 

18 

4 

3 Tradycyjne i nowoczesne 

rachunki kosztów i rentowności 

Wykład 

Ćwiczenia 

24 

20 

7 

4 Sprawozdawczość finansowa Wykład 

Ćwiczenia 

14 

14 

5 

5 System informacji menedżerskiej Wykład 

Ćwiczenia 

6 

10 

3 

6 Szczególne rodzaje controllingu Wykład 

Ćwiczenia 

10 

6 

3 

7 Budżetowanie operacyjne i 

kapitałowe 

Wykład 

Ćwiczenia 

10 

14 

4 

8 Zarządzanie wartością 

przedsiębiorstwa 

Wykład 

Ćwiczenia 

3 

5 

2 

9 Seminarium końcowe Seminarium 4 1 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 9. 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku. 

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

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność w 80% zajęciach oraz złożenie z wynikiem 

pozytywnym pracy końcowej na temat  wdrożenia wybranego narzędzia controllingu  

w praktyce gospodarczej (case study). 


