
Załącznik nr 1 do uchwały nr 136/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 

KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA RACHUNKOWOŚĆ 

(j. angielski: ACCOUNTING) 

TYP STUDIÓW DOSKONALĄCE  

Program studiów pozwala słuchaczom pozyskać nową wiedzę i umiejętności albo poszerzyć 
wiedzę i doskonalić umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. 
Program wzbogacony jest o zagadnienia prawno-podatkowe, analizę sprawozdań, elementy 
rewizji finansowej, dzięki czemu słuchacz uzyskuje kompleksową wiedzę i uzyskuje 
kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego lub zajmującego 
stanowisko, w którym znajomość rachunkowości jest przydatna.  

Program studiów pozwala także na wyrobienie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności  
w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowej, sporządzania sprawozdań 
finansowych, wykorzystania informacji dla potrzeb zarządczych. Realizacji tego zadania służą 
zajęcia prowadzone w formie warsztatów, w tym także z wykorzystaniem systemów 
informatycznych. 

DYSCYPLINY NAUKOWE EKONOMIA I FINANSE 

 

KIEROWNIK STUDIÓW imię i nazwisko, dane teleadresowe 

dr Lucyna Poniatowska lucyna.poniatowska@ue.katowice.pl   

dr hab. Małgorzata Rówińska-Kral’, prof. UE malgorzata.rowinska@ue.katowice.pl                        

 

SEMESTRY 

2  

GODZINY 

246 

W tym: 

Wykłady:     108 

Ćwiczenia:  106 

Laboratorium  
komputerowe: 32 

 

ECTS 

32 
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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 

Celem studiów jest kształcenie profesjonalnych kadr w zakresie zasad i procedur właściwych 
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, z uwzględnieniem rozwiązań 
wykorzystywanych przez małe podmioty gospodarcze.  

Celem studiów jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej organizowania  
i prowadzenia całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu rachunkowości 
jednostek gospodarczych.  

Cele szczegółowe: 

1. Poznanie metod, zasad i procesów tworzenia informacji w systemie rachunkowości. 

2. Rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych 
(także z wykorzystaniem systemów informatycznych) oraz sporządzania sprawozdania 
finansowego. 

3. Zaznajomienie z zasadami tworzenia dokumentacji i ewidencji podatkowej jednostek 
gospodarczych. 

4. Nabycie umiejętności czytania i analizy sprawozdań finansowych. 

5. Rozwijanie umiejętności z zakresu możliwości wykorzystania informacji pochodzących 
z systemu rachunkowości dla potrzeb decyzyjnych. 

Zaznajomienie słuchaczy z zakresem prac przygotowawczych do rewizji sprawozdania 
finansowego. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

R_W01 Posiada wiedzę o rodzajach powiązań 
ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach 
uwarunkowanych obowiązującymi przepisami 
prawa oraz  normach i regułach determinujących 
zachowania przedsiębiorców. Posiada wiedzę 
odnośnie zasad funkcjonowania podatków 
pośrednich, bezpośrednich oraz opłaty skarbowej. 
Zna treści zobowiązań składkowych w systemie 
ubezpieczeń społecznych. Posiada wiedzę  
o normach i regulacjach rachunkowości finansowej 

P7S_WK 



 

w Polsce w zakresie prowadzenia ksiąg 
rachunkowych w małych podmiotach 
gospodarczych. 
 

R_W02 Posiada wiedzę odnośnie założeń i wymogów 
unormowań polskiego prawa bilansowego. Posiada 
wiedzę na temat zasad i modeli wyceny  
w odniesieniu do poszczególnych składników 
majątku, ustalania wyniku finansowego, wymogów 
formalnych sporządzania sprawozdania 
finansowego i rewizji finansowej. Posiada wiedzę 
odnośnie procedur rozliczania kosztów, metod 
kalkulacji oraz możliwości zastosowania modeli 
rachunku kosztów i podstawowych narzędzi 
rachunkowości zarządczej. 
 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

R_U01 Posiada zdolność wykorzystywania wiedzy 
teoretycznej na temat procesów gospodarczych 
zachodzących w jednostce gospodarczej; potrafi 
scharakteryzować i zastosować poszczególne 
kategorie i modele wyceny, dobierać narzędzia 
właściwe rozliczaniu i kalkulacji kosztów. Posiada 
zdolność wykorzystywania wiedzy teoretycznej na 
temat sprawozdania finansowego; potrafi 
sporządzić bilans, rachunek zysków i strat oraz 
rachunek przepływów pieniężnych. 

P7S_UW 
 
 

R_U02 Posiada umiejętność wskazania zakresu ich 
stosowania metod wyceny i ewidencji  
w odniesieniu do poszczególnych składników 
majątku i wyniku finansowego. Posiada 
umiejętność analizy poszczególnych elementów 
sprawozdania finansowego. 

P7S_UW 
 
 

R_U03 Posiada umiejętność interpretowania 
podstawowych norm z zakresu prawa pracy oraz 
zarządzania ryzykiem zatrudnienia, a także 
różnicuje pomiędzy poszczególnymi formami 
elastycznego zatrudnienia wykorzystania 
teoretycznej wiedzy na potrzeby dokonywania 
prawidłowej wykładni prawa. 

P7S_UW 

 



 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

R_K01 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę 
i umiejętności z zakresu wyceny składników 
majątku, zasad ewidencji operacji gospodarczych 
oraz ustalania i rozliczania wyniku finansowego,  
sprawozdawczości finansowej i sposobów analizy 
sprawozdania finansowego, a także modeli 
rachunku kosztów i ich zastosowania  
w rachunkowości finansowej i zarządczej. 

P7S_KK 

R_K02 Posiada zdolność samodzielnego uzupełniania 
wiedzy i umiejętności z zakresu zobowiązań 
podatkowych i o charakterze podatkowym. Umie 
uczestniczyć w tworzeniu małej jednostki i jej 
systemu rachunkowości. 

P7S_KK 

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

PLAN STUDIÓW   

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

1.  Moduł prawno-podatkowy, w 
tym: 

   

 Podstawy prawne działalności 
gospodarczej 

Wykład  
 

24 3 
 

 Wybrane elementy systemu 
podatkowego 

Wykład  
Ćwiczenia 
Laboratorium 
komputerowe 

18 
14 

 
8 

 
5 

 Razem moduł  
Wykład  
Ćwiczenia 
Laboratorium 

64 w tym: 
42 
14 
8 
                    

 
8 

2.  Moduł rachunkowości, w tym:    

 Wprowadzenie do 
rachunkowości 

Wykład  
Ćwiczenia 

6 
6 

2 

 Rachunkowość finansowa  
z elementami rachunku kosztów  

Wykład  
Ćwiczenia 
Laboratorium 
komputerowe 

35 
55 

 
24 

15 

 Sprawozdawczość finansowa i  
analiza sprawozdania 
finansowego 

Wykład  
Ćwiczenia 

19 
21 

5 



 

 

 Zarządcze aspekty 
rachunkowości 
 

Wykład  
Ćwiczenia 

6 
10 

2 

 Razem moduł  
Wykład  
Ćwiczenia 
Laboratorium 

182 w tym: 
66 
92 
24 

24 

Łącznie   
Wykład  
Ćwiczenia 
Laboratorium 

246 w tym:  
108 
106 
32 

32 

 

Karty opisu przedmiotu/ 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 adresowane są do absolwentów studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, którzy zainteresowani są 
problematyką rachunkowości oraz finansowymi aspektami prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

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

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.  
Egzamin końcowy obejmuje dwie części: teoretyczną (w formie testu jednokrotnego wyboru) 
oraz praktyczną (w postaci zadań sytuacyjnych). 
Test obejmuje 35 pytań; za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź słuchacz otrzymuje 1 pkt. 
Część praktyczna obejmuje 3-4 zadania sytuacyjne o łącznej liczbie punktów 25. 
Maksymalna liczba punktów z egzaminu wynosi 60. 
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie minimum 35 pkt. 


