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KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR  

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA  

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

(j. angielski:  AUDIT AND INTERNAL CONTROL IN BUSINESS AND PUBLIC 

ADMINISTRATION)  

TYP STUDIÓW 

 DOSKONALĄCE 

DYSCYPLINY NAUKOWE  

EKONOMIA 

KIEROWNIK STUDIÓW imię i nazwisko, dane teleadresowe 

dr Ewa Czarnecka-Wójcik,   ewa.czarnecka-wojcik@uekat.pl 

dr Damian Kocot,   damian.kocot@uekat.pl 

SEMESTRY 

2 

 

GODZINY 

176 

W tym: 

Wykłady: 104 

Ćwiczenia: 72 

Laboratoria: 0 

E-learning: 0 

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 studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania 

organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną 

organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane  

z audytem wewnętrznym.  

W szczególności celem studiów jest nabycie przez absolwentów kompetencji w obszarze: 

 identyfikacji i monitorowania procesów istniejących w organizacji, w tym sprawdzania, 

czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;  

 dokonywania opisów procesów,  

 gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczących tych procesów, a zwłaszcza 

informacji o systemie kontroli wewnętrznej; 

 identyfikowania oraz oceniania ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego 

wystąpienia; 

 dokonywania wstępnego przeglądu procesów; 

 przygotowywania plan audytu; 

 przeprowadzania audytu (wykonywania czynności sprawdzających); 

 opracowania wniosków i zaleceń dla kierownictwa jednostki audytowanej, mających na 

celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym; 

 sporządzania sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych; 

 nadzorowania innych pracowników wykonujących czynności audytowe. 

 

Prowadzącymi zajęcia są: Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy, biegli ds. 

zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjaliści od taktyki i technik 

prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni. 

Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. 

Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz 

CIA. 

Studia realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AKWBAP_W01 Student zna i posługuje się podstawowymi 

pojęciami z zakresu audytu 

P7S_WG 

AKWBAP_W02 Student identyfikuje relacje zachodzące między 

podmiotami gospodarczymi oraz ich 

P7S_WG 



 

instytucjonalnym otoczeniem krajowym  

i międzynarodowym w kontekście realizacji zadań 

w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej 

AKWBAP_W03 

Student zna standardowe metody matematyczno-

statystyczne i narzędzia informatyczne 

gromadzenia, analizy i prezentacji danych 

ekonomicznych i społecznych wykorzystywane  

w obszarze audytu i kontroli wewnętrznej 

P7S_WK 

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AKWBAP_U01 Student właściwie interpretuje elementarne 

zjawiska ekonomiczne zachodzące  

w organizacjach na potrzeby audytu i działań 

kontrolnych 

P7S_UW 

AKWBAP_U02 Student interpretuje elementarne zjawiska i procesy 

ekonomiczne z wykorzystaniem podstawowej 

wiedzy teoretycznej przeprowadzając 

audyt/kontrolę wewnętrzną w organizacji 

P7S_UW 

AKWBAP_U03 Student potrafi zgromadzić niezbędne dane 

jakościowe i ilościowe do prawidłowej analizy 

zjawisk ekonomicznych w ramach audytu / kontroli 

wewnętrznej 

P7S_UW 

AKWBAP_U04 Student stosuje wiedzę ekonomiczną do 

rozwiązywania problemów zawodowych w pracy 

audytora 

P7S_UW 

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AKWBAP_K01 Student aktywnie uczestniczy w pracach zespołów 

audytowych, zadaniowych, a także organizacji  

i instytucji w charakterze członka, inicjatora, lidera 

realizując zadania na potrzeby audytu/kontroli 

wewnętrznej 

P7S_KK 

AKWBAP_K02 Student uzupełnia i doskonali posiadaną wiedzę 

oraz umiejętności z zakresu problematyki audytu  

i kontroli wewnętrznej 

P7S_KR 

 

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

 



 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma 

zajęć 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

1 Administracja publiczna wykład 8/0 1 

2 Finanse publiczne wykład 8/0 1 

3 
Otoczenie rynkowe organizacji 

rynkowych. Prawo gospodarcze 
wykład 8/0 1 

4 
Zarządzanie w działalności 

gospodarczej i administracji publicznej 
wykład 8/0 1 

5 Finanse przedsiębiorstw wykład 8/0 1 

6 

Budżetowanie jako podstawowa 

zasada zarządzania finansami 

przedsiębiorstw 

wykład 

ćwiczenia 
4/4 1 

7 Rachunkowość finansowa 
wykład 

ćwiczenia 
4/4 1 

8 Rachunkowość budżetowa 
wykład 

ćwiczenia 
4/4 1 

9 

Analiza finansowa w działalności 

gospodarczej i sektorze finansów 

publicznych 

wykład 

ćwiczenia 
4/4 1 

10 

Elementy statystyki i metodologia 

prowadzenia badań statystycznych dla 

celów analizy finansowej 

wykład 

ćwiczenia 
4/4 1 

11 

Podstawowe umiejętności 

interpersonalne w postępowaniu 

audytowym/kontrolnym. Kodeksy 

etyczne kontrolera i audytora 

wykład 

ćwiczenia 
4/4 1 

12 
Systemy kontroli wewnętrznej  

w gospodarce i administracji publicznej 
wykład 8/0 1 

13 Analiza ryzyka 
wykład 

ćwiczenia 
4/4 1 

14 Planowanie w audycie wewnętrznym 
wykład 

ćwiczenia 
4/4 1 

15 
Metodyka pracy audytora 

wewnętrznego 
ćwiczenia 0/8 2 

16 Metody próbkowania w audycie ćwiczenia 0/8 2 

17 Audyt informatyczny 
wykład 

ćwiczenia 
4/4 2 

18 
Rola audytu wewnętrznego  

w wykrywaniu oszustw i nadużyć 

wykład 

ćwiczenia 
4/4 2 

19 Warsztaty z wykonywania audytu 
wykład 

ćwiczenia 
8/8 4 

20 Wykorzystanie IT w audycie 
wykład 

ćwiczenia 
8/8 4 

 



 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 20 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, a szczególnie do audytorów 

wewnętrznych, osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem 

wewnętrznym, a także osób, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności. 

 

 

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

Studia kończą się zintegrowanym egzaminem ustnym sprawdzającym wiedzę z zakresu 

objętego programem studiów. 

 

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują: 

• Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych 

• Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW 

• Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych 

prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. 

http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html 

• Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP 

lub CIA 

• Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie 

czynności wykonywanych na stanowisku audytora lub kontrolera  

/patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html/ 


