
Załącznik nr 1 do uchwały nr 106/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 27 maja 2021 roku 

 

 

KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR 

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA  

AUDYT ŚLEDCZY 

(j. angielski: INVESTIGATIVE AUDIT) 

TYP STUDIÓW DOSKONALĄCE  

DYSCYPLINY NAUKOWE NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 

KIEROWNIK STUDIÓW imię i nazwisko, dane teleadresowe 

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

dr Maria Kocot   maria.kocot@uekat.pl 
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2 

GODZINY 
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W tym: 

Wykłady: 76 

Ćwiczenia: 124 

Laboratoria:  0 

E-learning: 0 

ECTS 

32 



 

 

CELE STUDIÓW 

Wiodącym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania audytu śledczego 

zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.  Udział 

w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia analiz informacji przy 

wykorzystaniu technik sprawdzonych w analizach o charakterze śledczym. Kluczowe obszary 

kwalifikacji obejmują: 

 uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji, 

 kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi 

prowadzenia audytu śledczego, 

 pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu 

śledczego. 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, studium 

przypadków i dyskusji grupowych. 

Prowadzący: 

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy, funkcjonariusze organów ścigania, biegli ds. 

zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjaliści od taktyki i technik 

prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni. 

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 
rozporządzenia1* 

AS_W01 
Zna i posługuje się podstawowymi pojęciami z 
zakresu audytu śledczego 

P7S_WG 

AS_W02 

Identyfikuje relacje zachodzące między podmiotami 
gospodarczymi oraz ich instytucjonalnym 
otoczeniem krajowym i międzynarodowym w 
kontekście realizacji zadań w zakresie audytu 
śledczego i kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem 
uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i 
etycznych 

 

P7S_WK 

                                                           
1* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AS_U01 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę rozwiązując 
złożone problemy w obszarze audytu śledczego  

P7S_UW 

AS_U02 

Potrafi dokonać właściwego wyboru metod i narzędzi 
w zakresie rozwiązywania problemów 
przeprowadzając audyt śledczy w wybranych 
obszarach funkcjonowania organizacji 

P7S_UW 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AS_K01 

Potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

oraz rozumie potrzebę uczenia się i uczenia 

organizacji oraz korzystania z wiedzy eksperckiej  

w obszarze pojawiających się problemów 

P7S_KK 

AS_K02 

Rozumie potrzebę przestrzegania i rozwijania zasad 

etyki zawodowej oraz etycznych zasad 

postępowania w obszarze prowadzenia audytu 

śledczego i kreowania rozwiązań złożonych 

problemów w obszarze funkcjonowania  wybranej 

organizacji 

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 Społeczeństwo informacyjne wykład 8 2 

2 Wprowadzenie do audytu 

śledczego i procesu 

prowadzenia kontroli. 

wykład 8 1 

3 Zapobieganie nadużyciom w 

organizacji. Modele systemów 

„antyfraudowych” 

wykład/ 

ćwiczenia 

8/8 2 

4 Sprawca przestępstwa 

gospodarczego 

wykład/ 

ćwiczenia 

8/8 2 

5 Przestępczość gospodarcza wykład/ 

ćwiczenia 

2/6 2 

6 Cyberprzestępczość 

gospodarcza 

wykład/ 

ćwiczenia 

4/4 2 



 

 

7 Zarządzanie Informacjami w 

procesie audytu śledczego 

wykład/ 

ćwiczenia 

4/4 2 

8 Wykorzystanie IT w audycie 

śledczym 

wykład/ 

ćwiczenia 

4/4 2 

9 Analiza śledcza – nowoczesne 

narzędzie przetwarzania 

informacji w procesie audytu 

śledczego 

wykład/ 

ćwiczenia 

8/8 4 

10 Audyt śledczy – modelowe 

postępowanie w zakresie 

wykrywania i zapobiegania 

nieprawidłowościom w 

przedsiębiorstwie i instytucjach 

wykład/ 

ćwiczenia 

16/16 4 

11 Kompetencje miękkie w pracy 

audytora śledczego  

 

wykład/ 

ćwiczenia 

6/18 3 

12 Audyt śledczy w praktyce ćwiczenia 

 

48 6 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 12 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Kierunek przeznaczony jest dla pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących 

w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem audytów śledczych 

wykorzystywanych, jako narzędzie procesów wsparcia zarządzania w organizacji /analiza 

informacji przy wykorzystaniu analizy kryminalnej/ w przedsiębiorstwach i administracji 

publicznej. 

Studia adresowane są w szczególności do: audytorów, kontrolerów, pracowników firm  

i administracji publicznej, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, pracowników 

sektora finansowego, kadry menedżerskiej chcącej poznać nowoczesne narzędzia wspierania 

procesów zarządzania. 

Ukończone studia wyższe I lub II stopnia. 

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

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach (80% obecności). 

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 Śledczego 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 

 Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie 
czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym  z uzyskaną specjalizacją.  

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

 

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

