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CELE STUDIÓW 

Celem studiów jest kształcenie profesjonalnych pracowników sfery budżetowej. Uczestnicy 
tego kierunku pogłębią wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej, poznają specyficzne 
metody wyceny i ewidencji majątku jednostek budżetowych, zapoznają się ze szczegółową 
strukturą sprawozdań budżetowych i finansowych oraz zdobędą przygotowanie niezbędne do 
sporządzenia budżetu zadaniowego. 
Po ukończeniu studiów słuchacz: 
- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, 
audytu i kontroli wewnętrznej, 
- umie prowadzić ewidencję księgową w jednostkach sektora finansów publicznych,   
- potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania budżetowe, 
- ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz 
potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. 
 



 

                                                           

* 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* 

RSSFP_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane 
fakty, obiekty i zjawiska oraz metody i teorie 
wyjaśniające zależności pomiędzy nimi z zakresu 
dyscypliny ekonomii i finansów, w szczególności  
w obszarze rachunkowości i finansów sektora 
publicznego oraz pozostałych powiązanych 
obszarów nauk społecznych w zakresie wiedzy 
ogólnej oraz wybranych zagadnień szczegółowych. 

P7S_WG 

RSSFP_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zastosowania 
praktyczne wybranych faktów, obiektów i zjawisk 
oraz metod i teorii wyjaśniających zależności 
pomiędzy nimi, w zakresie ogólnym  
i szczegółowym, związanych z rachunkowością 
sektora finansów publicznych, przydatnych do 
formułowania i rozwiązywania problemów 
praktycznych z tego obszaru. 

P7S_WG 

RSSFP_W03 Zna i rozumie powiązania ekonomiczno-społeczne 
w kontekście fundamentalnych dylematów 
współczesnej cywilizacji. 

P7S_WK 

RSSFP_W04 Zna i rozumie podstawowe normy i reguły prawne, 
etyczne oraz ekonomiczne i organizacyjne 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
finansów i rachunkowości (w tym również zasady 
 z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego), zna ich zastosowanie praktyczne. 

P6S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  
z rozporządzenia* 

RSSFP_U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów  
gospodarczych, w tym natury księgowej  
i podatkowej, dokonuje krytycznej analizy tych 

P7S_UW 



 

problemów przy wykorzystaniu znanych metod 
oraz odpowiedniego doboru i krytycznej analizy 
pozyskiwanych informacji, w tym z wykorzystaniem 
zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

RSSFP_U02 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do 
formułowania i rozwiązywania problemów 
społecznych, gospodarczych i finansowych  
o wymiarze praktycznym oraz wykonywać zadania  
z nimi związane przy wykorzystaniu metod  
i narzędzi właściwych dla dyscypliny ekonomii  
i finansów, w szczególności z obszaru 
rachunkowości budżetowej w tym 
zaawansowanych technik informacyjno – 
komunikacyjnych. 

P7S_UW 

RSSFP_U03 Potrafi  komunikować się z otoczeniem 
wykorzystując terminologię z zakresu dyscypliny 
ekonomii i finansów, w tym w szczególności  
z obszaru obejmującego zagadnienia 
rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. 

P7S_UK 

RSSFP_U04 Potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie  
i stanowiska w obszarze rachunkowości 
budżetowej, finansów publicznych, podatków oraz 
brać udział w dyskusji. 

P7S_UK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

RSSFP_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
w zakresie  rachunkowości budżetowej, 
sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz  
finansów publicznych. 

P7S_KK 

RSSFP_K02 Jest gotów doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 
praktyczne z zakresu rachunkowości i finansów 
publicznych także poprzez zasięganie opinii 
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązywaniem problemu. 

P7S_KK 

RSSFP_K03 Jest gotów do realizacji zobowiązań społecznych  
w ramach dyscypliny ekonomii i finansów,  
w szczególności w obszarze rachunkowości  
i podatków, na rzecz środowiska społecznego  
i interesu publicznego. 

P7S_KO 

 



 

RSSFP_K04 Jest samodzielny, gotowy do pełnienia ról 
zawodowych w obszarze rachunkowości sektora 
finansów publicznych, zna ogólne zasady etyki 
zawodowej i przestrzega ich. 

P7S_KR 

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

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć: 

wykład/ 

ćwiczenia 

Liczba godzin Punkty ECTS 

1. Wybrane zagadnienia finansów 
publicznych 

wykład/ 
ćwiczenia 

12/12 3 

2. Wprowadzenie do 
rachunkowości   

wykład/ 
ćwiczenia 

8/8 2 

3. Rachunkowość budżetu, 
jednostek budżetowych i 
samorządowych zakładów 
budżetowych 

wykład/ 
ćwiczenia 

32/32 11 

4. Uregulowania prawne w zakresie 
finansów publicznych 

wykład 8 1 

5. Budżetowanie w sektorze 
samorządowym 

wykład/ 
ćwiczenia 

8/8 3 

6. Podatki i  ubezpieczenia 
społeczne 

wykład/ 
ćwiczenia 

12/4 3 

7. Wprowadzenie do 
sprawozdawczości finansowej 

wykład/ 
ćwiczenia 

4/4 3 

8. Sprawozdawczość finansowa i 
budżetowa  

 

wykład/ 
ćwiczenia 

8/8 4 

 RAZEM wykład/ 
ćwiczenia 

92/76 30 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 8  

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych po różnych 
kierunkach, zarówno osób, które mają doświadczenie w sektorze finansów publicznych jak  
i tych osób, które nie są związane z jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych. 
 

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

Praca pisemna składająca się dwóch części. Egzamin końcowy po pierwszym i  drugim 
semestrze. Każdy egzamin składa się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru oraz zadań 
sytuacyjnych. 


