
Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 

KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR:  CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA:     RACHUNKOWOŚĆ – ŚCIEŻKA ACCA 

(j. angielski ACCOUNTING – ACCA PROGRAMME)  

TYP STUDIÓW DOSKONALĄCE/kwalifikacyjne (jakie kwalifikacje uzyskuje absolwent) 

możliwość ubiegania się o zwolnienie z części egzaminów ACCA 

DYSCYPLINY NAUKOWE: EKONOMIA I FINANSE 

KIEROWNIK STUDIÓW imię i nazwisko, dane teleadresowe 

dr Iwona Kumor, Katedra Rachunkowości, iwona.kumor@ue.katowice.pl 

SEMESTRY 

3 

 

 

 

 

 

 

Lub 

2 

 

GODZINY 

304 

W tym: 

Wykłady: 120 

Ćwiczenia: 184 

Laboratoria: - 

E-learning: - 

Lub 

GODZINY 

240 

W tym: 

Wykłady 96 

Ćwiczenia 144 

ECTS  

38 

 

 

 

 

 

 

Lub 

 

ECTS 30 



 

                                                           

* 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 głównym studiów jest kształcenie profesjonalnych kadr w zakresie szeroko 
rozumianych finansów, rachunkowości i zarządzania oraz zdobycie prestiżowej kwalifikacji 
ACCA, która jest pomocna w rozwoju kariery zawodowej w kraju i za granicą. 

Celem dydaktycznym studiów jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy kadry 
zarządzającej, specjalistów rachunkowości zarządczej i pracowników służb finansowo-
księgowych z zakresu finansów i rachunkowości. 

Celem praktycznym studiów jest poszerzenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania 
problemów, w procesie przygotowania, analizy i interpretacji danych finansowo-księgowych 
oraz podejmowania decyzji. 

Celem studiów jest osiągnięcie przyjętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, która ułatwi 
zrozumienie procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, umiejętności oraz 
kompetencji społecznych opisanych w projekcie studiów a skierowanych na podejmowanie 
decyzji, przeprowadzanie analiz finansowych i interpretację otrzymanych wyników. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

RACCA_W01 Zna w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty  
i zjawiska zachodzące w jednostkach gospodarczych 
oraz dotyczące ich metody i teorie z zakresu 
rachunkowości, audytu i finansów pozwalające na 
dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji  
w tym zakresie. 

P7S_WG 

RACCA_W02 Zna i rozumie uwarunkowania funkcjonowania 
jednostek gospodarczych oraz zasady i normy 
prawne i etyczne determinujące zachowania 
jednostek gospodarczych i ich znaczenie dla 
systemu informacyjnego rachunkowości i finansów. 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

RACCA_U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu  
i analizy konkretnych zjawisk i procesów 

P7S_UW 



 

zachodzących w gospodarce poprzez właściwy 
dobór źródeł informacji oraz narzędzi i metod  
w tym zakresie. 

RACCA_U02 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne  
z różnymi użytkownikami informacji finansowej.  

P7S_UK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

RACCA_K01 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy  
w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów  
w obszarze rachunkowości i finansów oraz  do 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych 
treści w tym zakresie. 

P7S_KK 

RACCA_K02 Jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania 
zawodu księgowego, audytora czy finansisty, w tym 
podejmowania działań na rzecz przestrzegania 
zasad etyki zawodowej. 

P7S_KO 

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

PLAN STUDIÓW   

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

 MODUŁ I: Wprowadzenie do rachunkowości finansowej i zarządczej 

1. Wprowadzenie do 

rachunkowości finansowej i 

zarządczej 

Wykład  

ćwiczenia 

24 

40 

8 

 MODUŁ II: Rachunkowość zarządcza 

2. Rachunkowość w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 

 

Wykład 

Ćwiczenia 

12 

20 

4 

3. Projektowanie systemów 

rachunku kosztów 

Wykład 

Ćwiczenia 

12 

20 

4 

 



 

MODUŁ III. Strategie podatkowe 

4. Strategie podatkowe Wykład 

Ćwiczenia 

12 

12 

3 

 MODUŁ IV: Sprawozdawczość finansowa  

5. Międzynarodowe standardy 

sprawozdawczości finansowej 

 

Wykład  

Ćwiczenia 

16 

32 

5 

6. Sprawozdawczość 

skonsolidowana 

Wykład  

Ćwiczenia 

8 

8 

3 

MODUŁ V: Rewizja finansowa 

7. Rewizja finansowa Wykład  

Ćwiczenia 

12 

20 

4 

MODUŁ VI: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

8. Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa 

Wykład 

Ćwiczenia 

24 

32 

7 

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 skierowane są do wszystkich absolwentów studiów wyższych, którzy dążą do zdobycia 
specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, audytu i zarządzania oraz chcą 
rozpocząć zdobywanie kwalifikacji ACCA. 

Absolwenci studiów wyższych po kierunku Finanse i Rachunkowość lub Finance and 
Accounting for Business mogą ubiegać się o zwolnienie z pierwszego semestru. Osoby 
ubiegające się o zwolnienie powinny złożyć dyplom ukończenia studiów wraz z podaniem o 
zwolnienie skierowanym do Dyrektora Centrum Badań Rozwoju.  

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

Warunkiem ukończenia studiów jest zrealizowanie określonego w sylabusach  programu 
kształcenia, obecność na zajęciach (75%) oraz uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminów 
końcowych, ze wszystkich realizowanych przedmiotów, akredytowanych przez ACCA  
i uprawniających do uzyskania zwolnień w ACCA.  

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie 51% ustalonych punktów. 


