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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 

Program studiów ma charakter doskonalący i ukierunkowany jest na zdobywanie pogłębionej 

wiedzy i umiejętności z zakresu Krajowych Standardów Rachunkowości z szerokim 

wykorzystaniem systemów komputerowych, w tym oprogramowania finansowo-księgowego. 

Celem studiów jest przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej  

i sprawozdawczości, która jest uniwersalna dla prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw 

niefinansowych niezależnie od sektora, w którym działają.  

Celem studiów jest ukształtowanie umiejętności prawidłowego aplikowania Krajowych 

Standardów Rachunkowości, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych umożliwiających 

automatyzację oraz zaprojektowanie narzędzi ułatwiających pracę. 

Celem studiów jest wykształcenie kompetencji umożliwiających komunikowanie się z otoczeniem 

z użyciem specjalistycznej terminologii Krajowych Standardów Rachunkowości,  

w tym z zastosowaniem narzędzi informatycznych. 

 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

KSRWSI 

_W01 

Zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, podstawy 

teoretyczne oraz metody stosowane dla ewidencji  

i prezentacji zdarzeń gospodarczych objętych 

regulacjami Krajowych Standardów Rachunkowości. 

P7S_WG 

KSRWSI 

_W02 

Rozumie skutki ewidencyjno-sprawozdawcze dla 

decyzji podejmowanych w zakresie polityki 

rachunkowości. 

P7S_WG 

KSRWSI 

_W03 

Rozumie ekonomiczne i etyczne uwarunkowania 

aplikacji Krajowych Standardów Rachunkowości,  

w tym z zastosowaniem systemów informatycznych.  

P7S_WK 

KSRWSI 

_W04 

Rozumie skutki zastosowania określonych rozwiązań 

informatycznych w zakresie rzetelności  

i weryfikowalności danych sprawozdawczych. 

 

P7S_WK 



 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

KSRWSI _U01 Potrafi komunikować się w zakresie aplikacji 

Krajowych Standardów Rachunkowości z innymi 

przedstawicielami rachunkowości. 

P7S_UK 

KSRWSI _U02 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę dla 

rozwiązywania złożonych problemów ewidencyjno-

sprawozdawczych (z wykorzystaniem systemów 

komputerowych).  

P7S_UW 

KSRWSI _U03 Potrafi współdziałać z innymi osobami w zakresie 

projektowania ewidencji i sprawozdawczości według 

Krajowych Standardów Rachunkowości. 

P7S_UO 

KSRWSI _U04 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania swojej 

wiedzy z zakresu Krajowych Standardów 

Rachunkowości oraz potrafi samodzielnie 

interpretować nowe uregulowania w tym zakresie. 

P7S_UU 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

KSRWSI _K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

oraz odbieranych treści pod kątem zgodności  

z Krajowymi Standardami Rachunkowości. 

P7S_KK 

KSRWSI _K02 Jest gotów do sięgania po literaturę specjalistyczną 

oraz opinię ekspertów w przypadku trudności  

z samodzielnym aplikowaniem Krajowych 

Standardów rachunkowości czy rozwiązań 

informatycznych w tym zakresie. 

P7S_KK 

KSRWSI _K03 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych 

poprzez prowadzenie rzetelnej sprawozdawczości 

opartej o Krajowe Standardy rachunkowości. 

P7S_KO 

KSRWSI _K04 Jest gotów do etycznego stosowania Krajowych 

Standardów Rachunkowości. 

P7S_KR 

 

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



 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Standardy rachunkowości  

w polskim porządku prawnym 

Wykład / 

laboratorium 

komputerowe 

16 / 8 4 

2 Elektroniczna ewidencja  

i sprawozdawczość w zakresie 

kosztów – wytyczne KSR 

Wykład / 

laboratorium 

komputerowe 

12 / 28 8 

3 Elektroniczna sprawozdawczość 

finansowa zgodnie z KSR   

Wykład / 

laboratorium 

komputerowe 

15 / 27 8 

4 Wykorzystanie systemów 

informatycznych do modelowania 

finansowego wymaganego KSR  

Wykład / 

laboratorium 

komputerowe 

10 / 34 6 

5 Uregulowania KSR dla 

szczególnych operacji 

Wykład / 

laboratorium 

komputerowe 

9 / 9 4 

Karty opisu przedmiotu stanowią załączniki od 1 do 5 (karty należy sporządzić wg wzoru 

określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

STOSOWANE OPROGRAMOWANIE: MS Office, Sage Symfonia, e-sprawozdania finansowe, 

Szafir, Power BI, Statistica. 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Studia stwarzają możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej  

i sprawozdawczości w połączeniu z nieodzownym współcześnie wykorzystaniem systemów 

informatycznych, dlatego wymaganą jest podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości zdobyta 

w trakcie edukacji lub w praktyce wykonywania zawodów związanych z księgowością. 

Program studiów jest rozszerzeniem i pogłębieniem wiedzy przekazywanej w ramach studiów  

I i II stopnia jak również podczas studiów podyplomowych omawiających rachunkowość według 

ustawy o rachunkowości np.  „Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi”. 

Słuchaczami studiów podyplomowych „Krajowe Standardy Rachunkowości z wykorzystaniem 

systemów informatycznych” mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 

wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) oraz posiadających podstawowe 

umiejętności obsługi MS Excel. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

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

1) Obecność na zajęciach na poziomie co najmniej 60%, 

2) Złożenie projektu zaliczeniowego, 



 

 

3) Zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego na co najmniej 60% punktów, 

4) Ostateczna ocena na świadectwie ukończenia studiów jest średnią ważoną punktów 

uzyskanych z projektu zaliczeniowego oraz pisemnego egzaminu końcowego w proporcji 

40:60 szczegółowo zaprezentowana w każdej karcie opisu przedmiotu, w części metody 

sprawdzania i oceny efektów uczenia się uzyskanych przez studentów. 


