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KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR: FILIA SZKOŁY STUDIÓW I i II STOPNIA 

NAZWA STUDIÓW:  

MS EXCEL I VBA W BIZNESIE – POZIOM ZAAWANSOWANY 

(j.angielski: MS EXCEL AND VBA IN BUSINESS  – ADVANCED LEVEL) 

TYP STUDIÓW: STUDIA DOSKONALĄCE 

DYSCYPLINY NAUKOWE:  EKONOMIA I FINANSE, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI  

KIEROWNIK STUDIÓW:  

dr inż. Tomasz Zieliński tomasz.zielinski@uekat.pl  
 

SEMESTRY: 

 

 2 

 

 

GODZINY:  

176 

w tym: 

Wykłady: 32  

Warsztaty: 144 

ECTS: 

 

  30  

 

 

CELE STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego 
wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia analiz i przetwarzania danych. 
Zgłębiając typowe problemy natury ekonomiczno-biznesowej słuchacze w sposób praktyczny 
zdobywają zaawansowane umiejętności wykorzystywania technik i narzędzi MS Excel oraz języka VBA, 
obejmujących w szczególności zagadnienia finansowe, analizę ilościową danych biznesowych, 
organizację danych, programowanie w języku VBA. 
 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 
WIEDZA 

Symbol efektu 
z 

rozporządzenia* 

EVB_W01 Ma wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, 
systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, arkuszy 
kalkulacyjnych i baz danych. 

P7S_WG 

EVB_W02 Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania,  
w szczególności z zakresu finansów, metod ilościowych i 
rachunkowości. 

P7S_WG 

EVB_W03 Zna podstawowe metody projektowania, analizowania  
i wytwarzania programowania w MS Excel i VBA, w tym 

P7S_WG 
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implementacji algorytmów oraz organizacji struktur danych. 

EVB_W04 Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności 
intelektualnej, prawa autorskiego, oraz ochrony danych 
osobowych. 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

z 
rozporządzenia* 

EVB_U01 Potrafi wykorzystać poznane metody i modele (ekonomiczne, 
ilościowe i jakościowe, informatyczne i inne) do analizy 
prostych zadań związanych z zagadnieniami biznesowymi. 

P7S_UW 

EVB_U02 Potrafi specyfikować i modelować rozwiązania problemów 
biznesowych oraz samodzielnie implementować ich 
rozwiązania w środowisku MS Excel/VBA 

P7S_UW 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 
z 

rozporządzenia* 

EVB_K01 Dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane  
z funkcjonowaniem realnej i finansowej sfery gospodarki. 
Dostrzega pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
informatycznej, w tym jej skutki prawne, ekonomiczne  
i społeczne. 

P7S_KO 

EVB_K02 Jest świadomy potrzeby doskonalenia wiedzy z zakresu 
funkcjonowania podmiotów w otoczeniu gospodarczym  
i prawnym. Rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności 
szybko starzeją się i konieczna jest nieustanna ich aktualizacja. 

P7S_KK 
 

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

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1. Efektywne wykorzystanie 
arkusza MS Excel  
w kalkulacjach finansowych 

wykład 

warsztaty 

8 godz. 

24 godz. 

6 pkt 

2. Wybrane aspekty analizy 
statystycznej, prognozowania  
i optymalizacji danych 
ekonomicznych 

wykład 

warsztaty 

8 godz. 

16 godz. 

5 pkt 

3. Automatyzacja przetwarzania 
danych i prezentacji informacji 
biznesowej 

wykład 

warsztaty 

8 godz. 

16 godz. 

5 pkt 



 

 

4. Programowanie w środowisku 
VBA – zaawansowane 
wykorzystanie środowiska MS 
Excel do automatyzacji 
czynności analitycznych 

wykład 

warsztaty 

8 godz. 

24 godz. 

6 pkt 

5. Projekty aplikacyjne w VBA warsztaty 64 godz. 8 pkt. 

Karty opisu modułów stanowią załącznik od 1 do 5 karty należy sporządzić wg wzoru określonego  
w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

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

Zaliczenie testów cząstkowych po modułach 1-4, aktywność na zajęciach, zaliczone co najmniej  
2 projekty w module 5. 


