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Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 

3. Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1-Słuchacz ma wiedzę o instytucjach ochrony zdrowia  i ich strukturach w Polsce i na świecie 
PEK_W2-Słuchacz zna prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjnowania systemu opieki zdrowotnej  
PEK_W3- Słuchacz posiada wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia 
PEK_W4-Słuchacz posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości w ochronie zrowia 
PEK_W5- Słuchacz ma wiedzę o społecznych aspektach działalności medycznej  i etyce postępowania w ochronie 
zdrowia 

Umiejętności  (U) 

PEK_U1- Słuchacz potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) 
wpływające na działanie organizacji sektora ochrony zdrowia 
PEK_U2-Słuchacz wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania procesów i zjawisk 
społecznych 
PEK_U3- Słuchacz potrafi właściwie analizować procesy , formułuje poprawne wnioski oparte na rzeczywistych danych 
PEK_U4- Słuchacz prawidłowo posługuje się normami, regułami (prawnymi, zawodowymi) w celu rozwiązywania 
problemów identyfikowanych w sektorze ochrony  zdrowia 
PEK_U5- Słuchacz potrafi prawidłowo posługiwać się  wskaźnikiami ekonomicznymi i finansowymi oraz dokonuje 
prawidłowej  ich interpretacji  

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Słuchacz potrafi  ustalać priorytety i podejmować decyzje  związane z realizacją zadań  (w różnych sytuacjach) 
PEK_K2- Słuchacz potrafi  współpracować z grupą (w grupie) i komunikować się z otoczeniem 
PEK_K3- Słuchacz rozumie potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym, pozwalającą na 
rozwiązywanie  problemów sektora ochrony zdrowia 
PEK_K4- Słuchacz potrafi formułować innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów oraz urzeczywistniać je 

 
 
  

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  

„Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia”, edycja wrocławska 

Liczba godzin 
(min. 140) 

217 

Wydział:  Nauk Ekonomicznych Liczba punktów ECTS 

(min. 60) 
93 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Dr Maria Węgrzyn 

e-mail: 
maria.wegrzyn@ue.wroc.pl 

Telefon: 
602 50 60 80 

Pok/bud. 
7 / A 



   Studium Podyplomowe „Finanse i Bankowość” 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 - Znajomość podstawowych zasad finansów (wartość pieniądza w czasie, sprawozdanie finansowe, cechy 
podatków, ryzyko finansowe, bankowości i ubezpieczeń) 
PEK_W2 - Znajomość cech produktów finansowych (instrumentów finansowych, produktów bankowych, produktów 
ubezpieczeniowych) 
PEK_W3 – Znajomość zasad zarządzania finansami przedsiębiorstw i finansami osobistymi 
PEK_W4 – Znajomość funkcjonowania rynków finansowych z perspektywy inwestora i kapitałobiorcy 

Umiejętności  (U) 

PEK_U1 – Umiejętność przeprowadzania analiz finansowych 
PEK_U2 – Umiejętność dokonywania analiz i ocen produktów finansowych (ofert pośredników finansowych) 
PEK_U3 – Umiejętność dyskutowania z wykorzystaniem języka finansów i bankowości 
PEK_U4 – Umiejętność rozumienia, oceniania i krytykowania raportów instytucji finansowych 
PEK_U5 – Umiejętność rozumienia, oceniania i weryfikowania prostych biznesplanów 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – Zachowywanie ostrożności w analizowaniu i wyciąganiu wniosków na temat kondycji finansowej, produktów 
finansowych (ofert produktowych) 
PEK_K2 – Rozumienie perspektywy finansowej w analizowaniu procesów ekonomicznych 
PEK_K3 – Umiejętność szybkiego uczenia się całkowicie nowych zagadnień 
PEK_K4 – Umiejętność pracy w grupie 

 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Finanse i Bankowość 

Liczba godzin 
(min. 140)  

204 

Wydział: Nauk 
Ekonomicznych 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

92 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Marek Pauka 

e-mail: 
marek.pauka@ue.wroc.pl 

Telefon: 
71 36 80 751 lub 212 

Pok/bud. 
107A 
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
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Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Absolwent Studiów identyfikuje i kojarzy elementy systemu zarządzania jakością, zarówno z punktu 
światowego dorobku naukowego jak i zalecanych oraz obowiązujących norm zarządzania jakością (standard ISO, PN-
EN ISO 9001:2009 i inne)  
PEK_W2- Uczestnik Studiów rozpoznaje i wyjaśnia uwarunkowania oraz skutki ekonomiczno-finansowe związane z 
wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów zarządznia jakością w przedsiębiorstwie 
 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- Absolwent Studiów wdraża w przedsiębiorstwie elementy  lub cały system zarządzania jakością dostosowany 
do specyfiki organizacyjnej i technologicznej przedsiębiorstwa 
PEK_U2- Kończący Studia zarządza systemem zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Absolwent Studiów kieruje zespołami ludzi w dziedzinie zarządzania jakością 
PEK_K2- Uczestnik Studiów dąży do uzyskania kolenych stopni certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością 
w przedsiębiorstwie  
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie 

Liczba godzin  
(min. 140)  

180 

Wydział: Inżynieryjno-
Ekonomiczny 

 Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów:  
Edward Jończak 

e-mail:  
edward.jonczak@ue.wroc.pl 

Telefon:  
601747030 

Pok/bud.  
410/H 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 - ma zdolności identyfikowania i wyjaśniania różnych kategorii i zjawisk ekonomicznych 
PEK_W2 - zna zasady sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych i raportów wewnętrznych 
PEK_W3 - zna metody opisu i analizy zjawisk finansowych przebiegających w jednostkach gospodarczych 
PEK_W4 - zna sposoby przewidywania zjawisk finansowych i podejmowania decyzji gospodarczych 
PEK_W5 - ma wiedzę dotyczącą metod zarządzania dokonaniami jednostek gospodarczych 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1 - potrafi pozyskiwać informację o kształtowaniu się zjawisk finansowych 
PEK_U2 - potrafi interpretować informacje finansowe, formułować wnioski i oceny 
PEK_U3 - potrafi dobierać właściwe instrumenty analizy finansowej i zarządzania wynikami 
PEK_U4 - potrafi modelować i przewidywać zjawiska finansowe w jednostkach gospodarczych  
PEK_U5 - potrafi dokonywać wyborów decyzyjnych i wskazywać ich skutki ekonomiczne 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 - rozumie potrzebę doskonalania się i pogłębiania wiedzy 
PEK_K2 - ma świadomość odpowiedzialności i zachowania się w profesjonalny sposób 
PEK_K3 - potrafi pracować w zespole wykonując działania dotyczące zagadnień finansowych 
PEK_K4 - ma świadomość znaczenia kryteriów finansowych w projektach gospodarczych 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Analiza Finansowa  i Zarządzanie Wynikami 

Liczba godzin  
(min. 140)  

192 

Wydział: Zarządzania  
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Edward Nowak 

e-mail: 
edward.nowak@ue.wroc.pl 

Telefon: 
71 3680383 

Pok/bud. 
514 Z 
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Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 – wymienia i definiuje pojęcia z zakresu audytu, ekonomii, zarządzania, rachunkowości, podatków, finansów 
PEK_W2 – rozpoznaje, nazywa i opisuje procesy gospodarcze i społeczne oraz wyjaśnia ich wpływ na przedsiębiorstwo  
PEK_W3 – rozpoznaje i definiuje standardy audytu wewnętrznego i standardy rachunkowości w przedsiębiorstwach   
PEK_W4 – rozpoznaje i definiuje metody statystyczne, analityczne, informatyczne stosowane w działalności 
przedsiębiorstw  
PEK_W5 – zna procedury stosowane w audycie wewnętrznym w przedsiębiorstwach  

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, przepisów prawa 
PEK_U2 – potrafi dokonywać interpretacji pozyskanych informacji, wyciągać wnioski i formułować opinie 
PEK_U3 – potrafi identyfikować, interpretować i analizować problemy ekonomiczne na potrzeby audytu wewnętrznego 
w przedsiębiorstwie   
PEK_U4 – potrafi sporządzać plany, wykonywać zadania, projektować systemy kontroli przydatne w pracy audytora 
PEK_U5 – potrafi przetwarzać i raportować informacje przydatne w audycie wewnętrznym w przedsiębiorstwie  

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
PEK_K2 – ma świadomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 
PEK_K3 – pracuje w zespole 
PEK_K4 – ma świadomość znaczenia i rozumie różne aspekty i skutki działalności audytora w różnych 
przedsiębiorstwach  
PEK_K5 – rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi je przekazać w sposób zrozumiały 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie 

Liczba godzin  
  

192 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE 

e-mail: 
bartlomiej.nita@ue.wroc.pl 

Telefon: 
3680422 

Pok./bud. 
519Z 



Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 – wymienia i definiuje pojęcia z zakresu audytu, ekonomii, zarządzania, rachunkowości, podatków, finansów 
PEK_W2 – rozpoznaje, nazywa i opisuje procesy gospodarcze i społeczne oraz wyjaśnia ich wpływ na organizacje 
sektora publicznego  
PEK_W3 – rozpoznaje i definiuje normy prawa, standardy audytu wewnętrznego i standardy rachunkowości w sektorze 
publicznym  
PEK_W4 – rozpoznaje i definiuje metody statystyczne, analityczne, informatyczne przydatne w administracji publicznej  
PEK_W5 – zna procedury stosowane w audycie wewnętrznym  sektora publicznego  

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, przepisów prawa 
PEK_U2 – potrafi dokonywać interpretacji pozyskanych informacji, wyciągać wnioski i formułować opinie 
PEK_U3 – potrafi identyfikować, interpretować i analizować problemy ekonomiczne na potrzeby audytu wewnętrznego 
w sektorze publicznym  
PEK_U4 – potrafi sporządzać plany, wykonywać zadania, projektować systemy kontroli przydatne w pracy audytora w 
instytucjach sektora publicznego i jednostkach samorządu terytorialnego  
PEK_U5 – potrafi przetwarzać i raportować informacje przydatne w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym  

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
PEK_K2 – ma świadomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 
PEK_K3 – pracuje w zespole 
PEK_K4 – ma świadomość znaczenia i rozumie różne aspekty i skutki działalności audytora w sektorze publicznym  
PEK_K5 – rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi je przekazać sposób zrozumiały 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym 

Liczba godzin  
  

192 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE 

e-mail: 
bartlomiej.nita@ue.wroc.pl 

Telefon: 
3680422 

Pok./bud. 
519Z 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Absolwent posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną odnoszącą się 
do bezpieczeństwa i higieny pracy, ma wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu BHP, zna główne pojęcia, zasady, 
normy i reguły w dziedzinie zarządzania BHP. 
PEK_W2- Absolwent zna i rozpoznaje problemy zarządzania BHP, zna i wyjaśnia uwarunkowania oraz skutki 
organizacyjne, w szczególności związane z aspektami  prawnymi,warunkami na stanowisku pracy i środowiska. 
 

Umiej ętności (U) 

PEK_U1- Absolwent umie wykorzystać wiedzę z zakresu BHP do efektywnego rozwiązywania problemów związanych z 
zarządzaniem BHP, w tym do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń, powodujących 
zagrożenia.  
PEK_U2- Absolwent umie dostrzegać, obserwować, interpretować oraz wyjaśniać wzajemne relacje występujące 
między zjawiskami w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w różnych warunkach pracy, umie wskazać możliwe 
rozwiązania problemów powstających w procesie pracy. 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Absolwent  jest świadomy swojej odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej z prowadzeniem 
spraw BHP; wykazuje postawę asertywną i umiejętność pracy w zespole;  
PEK_K2- Absolwent jest zorientowany na potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego w 
zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; jest odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń i innych form 
doskonalenia zawodowego w obszarze BHP. 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  

Menedżerskie Studia Podyplomowe 
 Zarządzanie Bezpiecze ństwem i Higien ą Pracy  

Liczba godzin  
(min. 140)  

150 

Wydział:  Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60)  

63 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Anna Błaczkowska 

e-mail: 
anna.blaczkowska@ue.wroc.pl 

Telefon: 
71 3680-339 

Pok/bud. 
309/Z 
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Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 
 

 Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PE K) 

Wiedza (W) 

PEK_W1-posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasobów przedsiębiorstwa, w tym zasobów ludzkich oraz 
gospodarowania tymi zasobami w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higenę pracy 
PEK_W2-rozumie podstawowe procesy zachodzące w organizacji(przedsiębiorstwie), związane z kształtowaniem 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
PEK_W3 posiada wiedzę dotyczącą prawnych aspektów zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy oraz zna 
narzędzia, metody wykorzystywane w procesie tego zarządzania 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1-ma umiejętność skutecznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem pracy w kontekście zarządzania organizacją 
PEK_U2-potarfi identyfikować i rozwiązywać podstawowe zadania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1-potrafi komunikować się z intresariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacji(przedsiębiorstwa) w celu 
identyfikacji i rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy 
PEK_K2-jest świadomy potrzeby uczenia się i rozijania swoich umiejętności w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem i 
higieną pracy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Liczba godzin  
(min. 140)  

206 

Wydział: Inżynieryjno-
Ekonomiczny 

 Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika s tudiów:  
Anna Cierniak-Emerych 

e-mail:  
anna.cierniak@ue.wroc.pl 

Telefon:  
71 3680 411 

Pok/bud.  
123/D 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 - ma zdolności identyfikowania i wyjaśniania różnych kategorii i zjawisk ekonomicznych 
PEK_W2 - zna zasady przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby zarządzania 
PEK_W3 - zna metody opisu i analizy zjawisk ekonomicznych przebiegających w jednostkach gospodarczych 
PEK_W4 - zna sposoby przewidywania zjawisk ekonomicznych i podejmowania decyzji gospodarczych 
PEK_W5 - ma wiedzę dotyczącą metod zarządzania wynikami jednostek gospodarczych 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1 - potrafi pozyskiwać informację o kształtowaniu się zjawisk ekonomicznych 
PEK_U2 - potrafi interpretować informacje ekonomiczne, formułować wnioski i oceny 
PEK_U3 - potrafi dobierać właściwe instrumenty controllingu i rachunkowości zarządczej 
PEK_U4 - potrafi przewidywać i planować zjawiska ekonomiczne w jednostkach gospodarczych  
PEK_U5 - potrafi dokonywać wyborów decyzyjnych i wskazywać ich skutki ekonomiczne 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 - rozumie potrzebę doskonalania się i pogłębiania wiedzy 
PEK_K2 - ma świadomość odpowiedzialności i zachowania się w profesjonalny sposób 
PEK_K3 - potrafi pracować w zespole wykonując działania dotyczące zagadnień ekonomicznych 
PEK_K4 - ma świadomość znaczenia kryteriów ekonomicznych w projektach gospodarczych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Controlling i Rachunkowość Zarządcza 

Liczba godzin  
(min. 140)  

192 

Wydział: Zarządzania  
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Edward Nowak 

e-mail: 
edward.nowak@ue.wroc.pl 

Telefon: 
71 3680383 

Pok/bud. 
514 Z 
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ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 

 
 

1. Sylwetka absolwenta i cele studiów  

Celem Studiów jest doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych controllera poprzez naukę 
stosowania narzędzi informatycznych dedykowanych dla tego obszaru.  
Absolwent studiów powinien pozyskać wiedzę w zakresie budowy oraz działania szeroko rozumianego systemu 
informacyjnego controllingu oraz nabyć umiejętności sprawnego poruszania się w tym systemie z wykorzystaniem 
stosownych rozwiązań informatycznych. 
Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 
 

2. Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętno ści i kompetencji społecznych  

1. Znajomość podstawowych zasad rachunkowości 
2. Wiedza na temat istoty, celów, zadań i narzędzi controllingu 
3. Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz aplikacji MS Excel 
 
 

3. Efekty kształcenia na poziomie całego programu ( PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 - posiada wiedzę z zakresu zadań i narzędzi controllingu stosowanych w praktyce gospodarczej  
PEK_W2 - zna źródła danych ekonomicznych zasilających bazę informacyjną controllingu w przedsiębiorstwie 
PEK_W3 - zna rozwiązania informatyczne wspomagające controlling oraz zasady ich działania 
 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1 - potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi controllingu 
PEK_U2 - potrafi zidentyfikować, pozyskać oraz przetworzyć dane z systemu informacyjnego przedsiębiorstwa na 
potrzeby controllingu 
PEK_U3 - potrafi realizować zadania controllingu z zastosowaniem stosownych narzędzi informatycznych 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – potrafi poruszać się w złożonym środowisku informacyjnym przedsiębiorstwa w celu gromadzenia danych na 
potrzeby realizacji zadań controllingu 
PEK_K2 – potrafi komunikować się z dostawcami i odbiorcami informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie przy użyciu 
stosownych narzędzi informatycznych 
PEK_K3 – jest świadomy potrzeby uczenia się i rozwijania swoich umiejętności w zakresie informatycznego 
wspomagania pracy controllera 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Controlling Wspomagany Komputerowo  

Liczba godzin  
(min. 140)  

164 

Wydział: Inżynieryjno-
Ekonomiczny 

 Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierowni ka studiów:  
Krzysztof Nowosielski 

e-mail:  
krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl 

Telefon:  
71 36 80 725 

Pok/bud.  
411H 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1-wymienia i definiuje kategorie prawne, ekonomiczne, rachunkowe i podatkowe 
PEK_W2-rozpoznaje, nazywa i opisuje zdarzenia gospodarcze i wyjaśnia ich wpływ na organizację 
PEK_W3-rozpoznaje i definiuje normy prawa podatkowego 
PEK_W4-rozpoznaje i definiuje normy prawa bilansowego i gospodarczego 
PEK_W5-zna procedury rachunkowe i sprawozdawcze stosowane w opodatkowaniu 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1-potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, przepisów prawa, w tym podatkowego 
PEK_U2-potrafi dokonywac interpretacji pozyskanych informacji, wyciągać wnioski i formułować opinie 
PEK_U3-potrafi identyfikować, interpretować i ewidencjonować zdarzenia gospodarcze na potrzeby opodatkowania 
PEK_U4-potrafi identyfikować obowiązek podatkowy 
PEK_U5-oblicza wielkości niezbędne w rozliczeniach i prowadzi rachunki problemowe 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
PEK_K2-ma świadomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 
PEK_K3-pracuje w zespole 
PEK_K4-ma świdomość ważności i rozumie różne aspekty i skutki działalności specjalisty ds. podatków 
PEK_K5-rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi je przekazać w sposób zrozumiały 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami 

Liczba godzin  192 

Wydział: Zarządzania 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Dr Michał Poszwa 

e-mail: 
michal.poszwa@ue.wroc.pl 

Telefon: 
501056723 

Pok/bud. 
518Z 



 
MS Excel w controllingu dla zaawansowanych 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 

1. Sylwetka absolwenta i cele studiów  

Celem Studiów jest wykształcenie świadomego informatycznie controllera/analityka z zastosowaniem zaawansowanych 
narzędzi informatycznych MS Excel. 
Studia kierowane są wszystkich tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać na poziomie zaawansowanym swoje 
umiejętności obsługi aplikacji MS Excel/VBA w obszarze szeroko rozumianego controllingu. 
Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 
 

2. Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętno ści i kompetencji społecznych  

1. Znajomość podstawowych zasad rachunkowości 
2. Wiedza na temat istoty, celów, zadań i narzędzi controllingu 
3. Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym 
 

3. Efekty kształcenia na poziomie całego programu ( PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 - posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonalności aplikacji MS Excel/VBA w zastosowaniach 
controllingowych 
PEK_W2 - zna sposoby oraz narzędzia gromadzenia danych na potrzeby informacyjne controllingu przy pomocy 
narzędzi baz danych oraz ich przetwarzania przy pomocy narzędzi MS Excel/VBA 
PEK_W3 – ma rozszerzoną wiedzę w zakresie instrumentarium informatycznego wspomagającego controlling 
 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1 - potrafi posługiwać się aplikacją MS Excel/VBA na poziomie zaawansowanym zarówno w sferze arkuszowej, 
jak i programistycznej, podczas realizacji zadań controllingu,  
PEK_U2 - potrafi pozyskać oraz przetworzyć dane z systemu informacyjnego przedsiębiorstwa na potrzeby controllingu 
z zastosowaniem zaawansowanych technik, metod i narzędzi baz danych 
PEK_U3 - potrafi przygotować zaawansowane narzędzie na potrzeby realizacji zadań controllingu przy pomocy języka 
VBA 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – potrafi świadomie i elastycznie dopasowywać rozwiązania informatyczne controlingu na bazie MS Excel/VBA 
do potrzeb i oczekiwań uczestników procesu informacyjnego 
PEK_K2 – potrafi usprawniać komunikację między dostawcami i odbiorcami informacji controllingowej przy użyciu 
zaawansowanych narzędzi informatycznych baz danych oraz MS Excel/VBA 
PEK_K3 – jest świadomy potrzeby uczenia się i rozwijania swoich umiejętności w zakresie informatycznego 
wspomagania pracy controllera 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
MS Excel w controllingu dla zaawansowanych 

Liczba godzin  
(min. 140)  

160 

Wydział: Inżynieryjno-
Ekonomiczny 

 Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko ki erownika studiów:  
Krzysztof Nowosielski 

e-mail:  
krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl 

Telefon:  
71 36 80 725 

Pok/bud.  
411H 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 – posiada wiedzę na temat pozycji ustrojowej oraz prawnych form działania samorządu terytorialnego  
PEK_W2 – ma wiedzę na temat metod planowania, ewidencji oraz sprawozdawczości operacji finansowo-
gospodarczych samorządu terytorialnego  
PEK_W3 – ma wiedzę na temat metod kształtowania i optymalizacji wydatków samorządu terytorialnego  
PEK_W4 – posiada wiedzę na temat instrumentów realizowania oraz optymalizowania dochodów samorządu 
terytorialnego  
PEK_W5 – zna metody i instrumenty równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
PEK_W6 – ma wiedzę na temat metod i instrumentów ochrony interesów majątkowych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz Skarbu Państwa 

Umiej ętności (U) 

PEK_U1 – posiada umiejętność tworzenia projektów aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych  
PEK_U2 – potrafi posługiwać się metodami planowania finansowego niezbędnymi w działalności samorządu 
terytorialnego, prowadzić rachunkowość budżetową oraz sporządzać sprawozdania budżetowe i finansowe  
PEK_U3 – potrafi wypracowywać przesłanki oraz podejmować świadome decyzje w zakresie optymalizacji wydatków 
jednostek samorządu terytorialnego 
PEK_U4 – potrafi interpretować przepisy prawa w zakresie podatków i opłat lokalnych i implementować je w praktykę 
gospodarczą  
PEK_U5 – dostrzega znaczenie rynku finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego i wykazuje zdolność 
wypełnienia zadań w zakresie korzystania z oferowanych przez ten rynek instrumentów  
PEK_U6 – wykazuje zdolność sprostania obowiązkom wynikającym z konieczności zapewnienia ochrony interesów 
majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – przyjmuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania, realizując je w zgodzie z zadami gwarantującymi 
należytą ochronę interesów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa 
PEK_K2 – czynnie uczestniczy w tworzeniu systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych budżetowej oraz procesie 
wypełniania przypisanych mu zadań  
PEK_K3 – aktywnie współpracuje w procesie planowania finansowego jednostki samorządu terytorialnego  
PEK_K4 – dostrzega zasadność stałej analizy i racjonalizacji wydatków ponoszonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego  
PEK_K5 – wykazuje świadomość zmienności norm prawnych regulujących działalność samorządu terytorialnego 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Finanse jednostek samorzadu terytorialnego 

Liczba godzin  
(min. 140)  

206 

Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki  Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów:  
Arkadiusz Babczuk 

e-mail:  
arkadiusz.babczuk@gmail.com 

Telefon:  
75 7538263 
6618113139 

Pok/bud.  
90/A 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- rozumie i odpowiednio definiuje pojęcia związane z lean managementem 
PEK_W2- zna metody, techniki i narzędzia stosowane w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z ideą lean 
managementu 
PEK_W3- porównuje i ocenia przedstawione zagadnienia 
PEK_W4- potrafi opisać i poddać krytyce dane aspekty funkcjonowania szczupłej organizacji i szczupłego zarządzania 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- umie zastosować pozyskaną wiedzę w praktyce 
PEK_U2- dokonuje analizy informacji i odpowiednio je interpretuje 
PEK_U3- potrafi znaleźć  optymalne dla danej sytuacji rozwiązania z obszaru lean managementu 
PEK_U4- potrafi dobrać odpowiednie  metody, techniki i narzędzia lean managementu do osiągnięcia założonych celów 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i pogłębiania wiedzy 
PEK_K2- umie współpracować w grupie w celu rozwiązania zadań związanych z lean managementem 
PEK_K3- potrafi zachować się w sposób adekwatny do sytuacji 
PEK_K4- umie komunikować się z innymi, dyskutować, bronić swoich racji 
PEK_K5- ma świadomość roli rozwoju zarówno jednostki, jak i grupy dla sukcesu organizacji 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe 

Liczba godzin  
(min. 140)  

189 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
dr Marek Krasiński 

e-mail: 
marek.krasinski@ue.wroc.pl 

Telefon: 
71 36 80 652 

Pok/bud. 
900/Z 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 

3. Efekty kształcenia na poziomie całego programu ( PEK) 

Wiedza (W)  

PEK_W1 - Ma poszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania biznesem zawierającego zarówno „twarde” 
elementy zarządzania (np. finansowe aspekty), jak i „miękkie” - związane z kapitałem ludzkim organizacji, 
wie na czym polega zarządzanie współczesną organizacją  
PEK_W2 - Ma pogłębioną wiedzę o człowieku w środowisku pracy, wiedzę na temat budowania relacji 
pracowniczych w organizacjach i instytucjach, zna zasady kształtowania właściwych relacji między 
podmiotami w organizacjach 
PEK_W3 - Ma wiedzę na temat metod, technik i narzędzi współczesnego zarządzania organizacjami, 
PEK_W4 - Ma poszerzoną wiedzę na temat procesów, procedur, uwarunkowań, założeń i kontekstu 
podejmowania decyzji w organizacji 

Umiejętności  (U)  

PEK_U1 - Potrafi samodzielnie przygotować założenia i wyjaśnić teoretyczne modele zarządzania 
organizacjami (głównie w przekroju funkcji rzeczowych przedsiębiorstwa), które w praktyce mają służyć 
realizacji celów organizacji i pracowników  
PEK_U2 - Potrafi diagnozować, oceniać, i weryfikować efektywność oraz celowość wdrażanych procedur  
i metod zarządzania organizacjami, ma umiejętności wdrażania tych rozwiązań 
PEK_U3 - Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu 
organizacyjnego i personalnego 
PEK_U4 - Posiada umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych, 
organizacyjnych, ekonomicznych powstających w wyniku podejmowania decyzji organizacyjnych  
i personalnych 
PEK_U5 – Posiada umiejętności stosowania technik i narzędzi zarządzania oraz kierowania ludźmi 

Kompetencje personalne i społeczne (K)  

PEK_K1 -  Dostrzega i interpretuje określone zachowania organizacyjne ludzi w kontekście zarządzania 
organizacją 
PEK_K2 -   Potrafi się komunikować z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej 
dziedzinie, przekazywać i bronić swoich poglądów, potrafi wypowiadać się w istotnych kwestiach 
związanych z rolą człowieka w organizacji 
PEK_K3 -  Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w każdym z 
obszarów zarządzania organizacją  
PEK_K4 -  Umie uczestniczyć w budowaniu relacji interpersonalnych, potrafi współpracować grupowo i 
aktywnie wpływa na tworzenie klimatu organizacyjnego organizacji 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
MANAGING BUSINESS ( studia prowadzone w j ęzyku angielskim)  

Liczba godzin  
 

161 

Wydział: ZIF  Liczba punktów ECTS 
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
KATARZYNA PIÓRKOWSKA 

e-mail: 
katarzyna.piorkowska@ue.wroc.pl 

Telefon: 
713680657 

Pok/bud. 
820 Z 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie mediacji i wykonywanie zawodu mediatora. 
PEK_W2- Posiada wiedzę o przyczynach powstawania konfliktów i sposobach ich rozwiązywania. 
PEK_W3- Definiuje pojęcia związane z procesem mediacji. 
PEK_W4- Zna pojęcia konfliktu, jego źródła, rodzaje i konsekwencje. 
PEK_W5- Rozpoznaje tradycyjne i współczesne poglądy na pojęcie konfliktu. 
PEK_W6- Rozróżnia rodzaje procesów mediacyjnych. 
PEK_W7- Wybiera adekwatne do sytuacji techniki mediacyjne. 
 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- Posiada umiejętności przekonywania i technikach argumentacyjnych.  
PEK_U2- Sporządza plan mediacji. 
PEK_U3- Przewiduje postępowanie uczestników mediacji. 
PEK_U4- Organizuje odpowiednie warunki do prowadzenia mediacji. 
PEK_U5- Rozwiązuje problemy pojawiające się w trakcie prowadzenia mediacji. 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Posługuje się teoriami wywierania wpływu na jednostki i społeczeństwo. 
PEK_K2- Identyfikuje problemy związanych z prowadzeniem mediacji. 
PEK_K3- Dba o zachowanie poczucia własnej wartości uczestników mediacji. 
PEK_K4- Wrażliwość na potrzeby psychologiczne i rzeczowe uczestników mediacji. 
PEK_K5- Otwartość na zasadne propozycje uczestników mediacji 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
MEDIATOR (Master of Business Mediation) 

Liczba godzin  
(min. 140)  

192 

Wydział:  Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

62 

Imię i nazwis ko kierownika studiów:  
dr Aleksander Binsztok 

e-mail:  
aleksander.binsztok@ue.wroc.pl 

Telefon:  
602717555 

Pok/bud.  
603 Z 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Posiada wiedzę na temat historii i mechanizmów funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej (definiuje 
podstawowe mierniki makro i mikroekonomiczne, posiada wiedzę o zróżnicowaniu społeczno-gospodarczym w ramach 
Unii Europejskiej, szczególnie w strefie euro) 
PEK_W2- Posiada wiedzę z zakresu ekonomicznych aspektów procesu gospodarowania (potrafi opisać środki 
polityki handlowej, systemy i kursy walutowe, przepływy inwestycji zagranicznych, mechanizmy i instrumenty 
oddziaływania państwa na gospodarkę) 
PEK_W3 - Ma wiedzę na temat bieżącej sytuacji w Unii Europejskiej oraz perspektyw i postępów Polski w zakresie 
konwergencji realnej i nominalnej. 
PEK_W4 - Charakteryzuje istotę, przyczyny i sposoby funkcjonowania różnych zjawisk ekonomicznych w Unii 
Europejskiej szczególnie w strefie euro. 
PEK_W5 – Posiada wiedzę z zakresu korzyści, szans oraz kosztów i zagrożeń związanych z przyszłą przynależnością 
Polski  do strefy euro. 
PEK_W6 – Wie jakie mierniki ekonomiczne analizować oceniając pozycję gospodarczą Polski na tle innych krajów 
strefy euro oraz skąd pozyskać dane do analizy. 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej do 
opisu mierników ekonomicznych, zjawisk gospodarczych, prcesów mających miejsce w Unii Europejskiej. 
PEK_U2- Potrafi prowadzić obserwacje, zdefiniować problem, dokonać oceny i interpretacji różnych zjawisk 
ekonomicznych z punktu widzenia ich znaczenia dla rozwoju Unii Europejskiej szczególnie strefy euro. 
PEK_U3 - Przeprowadza samodzielnie ilościowe i jakościowe proste analizy ekonomiczne z wykorzystaniem danych 
statystycznych GUS i Eurostati na ich podstawie potrafi prognozować dalsze zmiany w gospodarce 
PEK_U4 - Dostrzega związki między decyzjami podejmowanymi w ramach Unii Europejskiej (szczególnie w 
strefie euro) a sytuacją Polski oraz sytuacją strefy euro. 
PEK_U5 - Potrafi wskażać czynniki determinujące wybur scenariusza integracji Polski ze strefą euro 
PEK_U6 – Potrafi ocenić skutki przystąpienia Polski do strefy euro biorąc pod uwagę różne aspekty gospodarcze, 
polityczne i społeczne. 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1-- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach realizujących projekty społeczno-
ekonomiczne. 
PEK_K2- Umie patrzeć na poszczególne aspekty procesu gospodarowania z różnej perspektywy. 
PEK_K3 - Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową wiedzę na temat sytuacji Unii 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro 

Liczba godzin  
(min. 140)  

200 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60)  

      

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Magdalena Bywalec 

e-mail: 
magdalena.bywalec@ue.wroc.pl 

Telefon: 
      

Pok/bud. 
811 Z 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

Europejskiej i strefie euro. 
PEK_K4- Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 
PEK_K5  - Student potrafi zabierać głos w dyskusji i wyrażać swoją opinię. 
PEK_ K6 – Potrafi wskazać argumenty zarówno za jak i przeciw wprowadzeniu wspólnej waluty (Euro) w Polsce i 
innych krajach Unii Europejskiej. 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

 
PEK_W1-rozumie i odpowiednio definiuje pojęcia związane z zarządzaniem 
PEK_W2-zna metody, techniki i narzędzia stosowane w szeroko pojętym zarządzaniu 
PEK_W3-porównuje i ocenia przedstawione zagadnienia 
PEK_W4-potrafi opisać i poddać krytyce dane aspekty funkcjonowania organizacji i zarządzania 
 

Umiej ętności  (U) 

 
PEK_U1-stosuje w praktyce zdobytą wiedzę 
PEK_U2-potrafi pozyskiwac informacje i je odpowiednio interpretować 
PEK_U3-potrafi znaleźć  optymalne dla danej sytuacji rozwiązania z obszaru zarządzania 
PEK_U4-potrafi dobrać odpowiednie  metody, techniki i narzędzia do osiągnięcia założonych celów 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

 
PEK_K1- rozumie potrzebę doskonalenia się i pogłębiania wiedzy 
PEK_K2- umie współpracować w grupie w celu rozwiązania zadań związanych z zarządzaniem 
PEK_K3- potrafi zachować się w sposób adekwatny do sytuacji 
PEK_K4-umie komunikować się z innymi 
PEK_K5-ma świadomość roli rozwoju jednostki dla sukcesu organizacji 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

 
PEK_W1-rozumie i odpowiednio definiuje pojęcia związane z aspektami zarządczymi i prawnymi 
PEK_W2-zna metody, techniki i narzędzia stosowane w szeroko pojętym zarządzaniu 
PEK_W3-porównuje i ocenia przedstawione zagadnienia 
PEK_W4-potrafi opisać i poddać krytyce dane aspekty funkcjonowania organizacji i zarządzania 
 

Umiej ętności  (U) 

 
PEK_U1-umie zastosować pozyskaną wiedzę w praktyce 
PEK_U2-dokonuje analizy informacji i odpowiednio je interpretuje 
PEK_U3-potrafi znaleźć  optymalne dla danej sytuacji rozwiązania z obszaru zarządzania 
PEK_U4-potrafi dobrać odpowiednie  metody, techniki i narzędzia do osiągnięcia założonych celów 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

 
PEK_K1- rozumie potrzebę doskonalenia się i pogłębiania wiedzy 
PEK_K2- umie współpracować w grupie w celu rozwiązania zadań związanych z zarządzaniem 
PEK_K3- potrafi zachować się w sposób adekwatny do sytuacji 
PEK_K4-umie komunikować się z innymi, dyskutować , bronić swoich racji 
PEK_K5-ma świadomość roli rozwoju jednostki dla sukcesu organizacji 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Absolwent ma wiedzę na temat metod, technik i narzędzi niezbędnych do zarządzania pracą w 
organizacji oraz ma poszerzoną wiedzę na temat założeń, procedur, uwarunkowań i procesów 
podejmowania decyzji w obszarze zarządzania pracą, 
PEK_W2- Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat organizowania, planowania, motywowania, kontroli 
pracy na wszystkich szczeblach zarządzania, budowania relacji pracowniczych w organizacjach, zna 
zasady kształtowania właściwych  relacji między podmiotami w organizacjach, 
PEK_W3- Absolwent  ma poszerzoną wiedzę o człowieku w środowisku pracy, w różnych rodzajach więzi 
społecznych, wie na czym polega współczesne funkcjowanie organizacji oraz jaka jest rola kierowników i 
pracowników w osiąganiu  sukcesu organizacji,  

 
 
 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- Absolwent posiada umiejętność rozumienia przyczyn, przebiegu i skutków procesów 
organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych, powstających w wyniku podejmowania decyzji w 
obszarze zarządzania pracą, 
 
PEK_U2- Absolwent posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu  
organizacyjnego i personalnego oraz potrafi przeprowadzić odpowiednie działania w zakresie procesów 
pracy,  
 
PEK_U3- Absolwent  potrafi identyfikować, diagnozować, oceniać efektywność oraz celowość wdrażanych 
procedur i metod zarządzania pracą, ma umiejętności wdrażania tych rozwiązań w praktyce, 
  

 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1-– Absolwent jest przygotowany do tworzenia (współtworzenia) samodzielnej działalności, potrafi 
kierować zespołami i przedsięwzięciami, zna techniki negocjacyjne, dostrzega i interpretuje określone 
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zachowania ludzi w kontekście organizacji, 
 
PEK_K2- Absolwent umie uczestniczyć w kształtowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych, potrafi 
współpracować w zespole i ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i 
etyczny oraz umiejętność propagowania takich postaw,  

PEK_K3- Absolwent potrafi się komunikować z podmiotami w otoczeniu, w tym z osobami niebędącymi 
specjalistami w danej dziedzinie, przekazywać i bronić swoich poglądów, potrafi wypowiadać się w 
istotnych kwestiach społecznych, związanych z rolą człowieka w organizacji, 
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Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 

3. Efekty kształcenia na poziomie całego programu ( PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 - posiada wiedzę z zakresu założeń koncepcyjnych MSR/MSSF, w tym podstawowych definicji, cech 
jakościowych sprawozdania finansowego, jego celu i użytkowników,   
PEK_W2 – posiada wiedzę z zakresu ramowej struktury i formy prezentacji sprawozdania finansowego sporządzonego 
zgodnie z MSR/MSSF, 
PEK_W3 – posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod wyceny, ujmowania i ujawniania operacji/składników 
majątkowych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSR/MSSF,  
 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1 - potrafi interpretować i zastosować w praktyce MSR/MSSF w zakresie podstawowych zagadnienień,  
PEK_U2 - potrafi wykorzystać w praktyce zasady wyceny, ujmowania i ujawniania wybranych operacji/składników 
majątkowych,  
PEK_U3 - potrafi dokonać porównania sprawozdania sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR/MSSF,  
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – potrafi samodzielnie interpretować wybrane składniki sprawozdania finansowego sporządzonego według 
MSR/MSSF,  
PEK_K2 – jest świadomy roli MSR/MSSF w harmonizacji sprawozdawczości finansowej w skali światowej,  
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości   

Liczba godzin  
(min. 140)  

144 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów   

 Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów:  
Anna Kasperowicz  

e-mail:  
anna.kasperowicz@ue.wroc.pl 

Telefon:  
71 36 80 384 

Pok/bud.  
505 Z 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W)  

PEK_W1 – ma pogłębioną wiedzę na temat budowania relacji pracowniczych w organizacjach, zna zasady 
kształtowania właściwych  relacji między podmiotami w organizacjach, 
PEK_W2 - ma poszerzoną wiedzę o człowieku w środowisku pracy, w różnych rodzajach więzi społecznych 
i o rządzących nimi prawidłowościami i zależnościami, wie na czym polega współczesne funkcjowanie 
organizacji, rola człowieka i kultury organizacyjnej w sukcesie organizacji,  
PEK_W3 - ma wiedzę na temat metod, technik i narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, 
PEK_W4 - ma poszerzoną wiedzę na temat procesów, procedur, uwarunkowań, założeń i kontekstu 
podejmowania decyzji personalnych w organizacji 
 

Umiejętności  (U)  

PEK_U1 - potrafi samodzielnie przygotować założenia i wyjaśnić teoretyczne modele zarządzania 
zasobami ludzkimi, które w praktyce mają służyć realizacji celów organizacji i pracowników,  
PEK_U2 - potrafi diagnozować, oceniać, i weryfikować efektywność oraz celowość wdrażanych procedur i 
metod zarządzania zasobami ludzkimi, ma umiejętności wdrażania tych rozwiązań, 
PEK_U3 - posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu 
personalnego i organizacyjnego, potrafi przeprowadzić odpowiednie procedury w zakresie ww. decyzji 
personalnych, 
PEK_U4 – posiada umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu  i skutków procesów  społecznych, 
organizacyjnych, ekonomicznych powstających w wyniku podejmowania decyzji personalnych. 

 

Kompetencje personalne i społeczne (K)  

PEK_K1 – dostrzega i interpretuje określone zachowania ludzi w kontekście organizacji, 
PEK_K2 -  potrafi się komunikować z podmiotami w otoczeniu, w tym z osobami niebędącymi specjalistami 
w danej dziedzinie, przekazywać i bronić swoich poglądów, potrafi wypowiadać się w istotnych kwestiach 
związanych z rolą człowieka w organizacji, 
PEK_K3 -  ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w każdym z 
obszarów aktywności personalnej organizacji,  
PEK_K4 -  aktywnie uczestniczy w budowaniu relacji interpersonalnych, potrafi współpracować grupowo i 
aktywnie wpływa na tworzenie klimatu organizacyjnego organizacji. 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Absolwent posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną odnoszącą się 
do struktur instytucji oświatowych, ma wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu edukacji, instytucji oświatowych 
i administracji samorządowej; zna główne pojęcia, zasady, normy i reguły w dziedzinie zarządzania organizacją 
oświatową, objaśnia podstawowe techniki i narzędzia zarządzania, zna metody oceniania ich przydatności i 
skuteczności; 
PEK_W2- Absolwent zna i rozpoznaje problemy zarządzania placówką oświatową, wyjaśnia uwarunkowania oraz skutki 
organizacyjne, w szczególności związane z finansami, marketingiem, psychologią i prawem; 
 

Umiej ętności (U) 

PEK_U1- Absolwent umie wykorzystać wiedzę do efektywnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem 
oświatą; umie organizować i planować pracę placówki, decydować w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli 
i pracowników niepedagogicznych, dysponować środkami publicznymi, określonymi w planie finansowym 
PEK_U2- Absolwent umie dostrzegać, obserwować, interpretować oraz wyjaśniać wzajemne relacje występujące 
między zjawiskami w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Absolwent jest świadomy odpowiedzialności za sprawne i skuteczne kierowanie zespołem pracowników; 
wykazuje postawę asertywną i umiejętność pracy w zespole; reprezentuje placówkę na zewnątrz, podtrzymuje i rozwija 
współpracę ze środowiskiem lokalnym, zdobywa środki na rozwój szkolnej infrastruktury, 
PEK_K2- Absolwent jest świadomy potrzeby uczenia się i rozwijania swoich umiejętności w zakresie zarządzania w 
placówkach oświatowych 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Ma wiedzę o standardach i metodykach zarządzania projektami PMI, PRINCE2, Agile 
PEK_W2- Zna narzędzia i techniki wykorzystywane w zarządzaniu projektami, szczególnie odnoszące się do 
planowania projektu, zarządzania ryzykiem i jakością w projekcie 
PEK_W3- Zna i rozumie podstawowe zasady i teorie w obszarze skutecznej komunikacji, motywowania członków 
zespołu, oddziaływania na ludzi, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów 
PEK_W4- Ma wiedzę o zarządzaniu finansami oraz budżetowaniu w projekcie  
PEK_W5- Zna kluczowe czynniki sukcesu projektu i wie w jaki sposób wpływają one na powodzenie przedsięwzięcia 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- Potrafi wykorzystać wybraną metodykę bądź standard zarządzania projektami w konkretnym przedsięwzięciu 
PEK_U2- Dobiera odpowiednie narzędzia i techniki oraz wykorzystuje je do planowania, organizacji, realizacji i 
zamknięcia projektu 
PEK_U3- Organizuje pracę własną i zespołu w celu realizacji założonych celów, efektywnie gospodaruje czasem, ustala 
priorytety z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi 
PEK_U4- Skutecznie komunikuje się z otoczeniem i negocjuje, wykorzystując poznane narzędzia i techniki 
PEK_U5- Posługuje się wybranymi narzędziami informatycznymi w celu wspomagania zarządzania projektem 
PEK_U6- Wykorzystuje poznane narzędzie w obszarze finansów i rachunkowości do efektywnego zarządzania 
budżetem projektu  

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Kieruje pracą zespołów projektowych przy realizacji zdywersyfikowanych przedsięwzięć 
PEK_K2- Krytycznie podchodzi do realizacji zadań, w sposób świadomy je analizuje i wyraża własne opinie 
PEK_K3- Pełni różne role w zespole w zależności od charakteru przedsięwzięcia 
PEK_K4- Potrafi stworzyć warunki dla osiągnięcia sukcesu w zespole, także zróżnicowanym kulturowo 
PEK_K5- Realizuje zadania przestrzegając zasad współdziałania społecznego, norm etycznych i etykiety biznesu 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Zna narzędzia i techniki wykorzystywane w zarządzaniu projektami metodyką PRINCE2, szczególnie 
odnoszące się do planowania projektu, zarządzania ryzykiem i jakością w projekcie 
PEK_W2- Zna i rozumie podstawowe zasady i teorie w obszarze skutecznej komunikacji, motywowania członków 
zespołu, oddziaływania na ludzi, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów 
PEK_W3- Ma wiedzę o zarządzaniu finansami oraz budżetowaniu w projekcie  
PEK_W4- Zna kluczowe czynniki sukcesu projektu i wie w jaki sposób wpływają one na powodzenie przedsięwzięcia 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- Dobiera odpowiednie narzędzia i techniki oraz wykorzystuje je do planowania, organizacji, realizacji i 
zamknięcia projektu 
PEK_U2- Organizuje pracę własną i zespołu w celu realizacji założonych celów, efektywnie gospodaruje czasem, ustala 
priorytety z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi 
PEK_U3- Skutecznie komunikuje się z otoczeniem i negocjuje, wykorzystując poznane narzędzia i techniki 
PEK_U4- Posługuje się wybranymi narzędziami informatycznymi w celu wspomagania zarządzania projektem 
PEK_U5- Wykorzystuje poznane narzędzie w obszarze finansów i rachunkowości do efektywnego zarządzania 
budżetem projektu  

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Kieruje pracą zespołów projektowych przy realizacji zdywersyfikowanych przedsięwzięć 
PEK_K2- Krytycznie podchodzi do realizacji zadań, w sposób świadomy je analizuje i wyraża własne opinie 
PEK_K3- Pełni różne role w zespole w zależności od charakteru przedsięwzięcia 
PEK_K4- Potrafi stworzyć warunki dla osiągnięcia sukcesu w zespole, także zróżnicowanym kulturowo 
PEK_K5- Realizuje zadania przestrzegając zasad współdziałania społecznego, norm etycznych i etykiety biznesu 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1– wymienia i charakteryzuje programy wspólnotowe i instrumenty finansowe Unii Europejskiej 
PEK_W2– opisuje ogólne zasady pozyskiwania i rozliczania środków unijnych 
PEK_W3 – wyjaśnia zasady zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w projektach 
PEK_W4 – wyjaśnia prawne uwarunkowania finansowania ze środków unijnych  

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1– wykorzystuje wiedzę do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów 
PEK_U2– wdraża rozwiązania w zakresie zarządzania, rozliczania, sprawozdawczości i ewaluacji projektów 
PEK_U3 – używa narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektem 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1– wykazuje umiejętność pracy w zespole 
PEK_K2 – wykazuje motywację do uczenia się i rozwoju 
PEK_K3 – organizuje pracę i przyjmuje odpowiedzialność za wykonanie zadań 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 

Wiedza (W) 

PEK_W1- posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, 
oraz innych rozliczeń obligatoryjnych 
PEK_W2- posiada podstawową wiedzę z zakresu konstrukcji sprawozdań  finansowych i podatkowych i współpracy z 
biegłym rewidentem. 
PEK_W3- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zasad ujawniania i wyceny podstawowych elementów sprawozdania 
finansowego. 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się aktami prawnymi w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, 
dokonywania rozliczeń podatkowych i innych obligatoryjnych sprawozdań finansowych 
PEK_U2- potrafi dokonać wyceny  oraz  oceny podstawowych elementów sprawozdania finansowego 
PEK_U3 - potrafi w podstawowym zakresie sporządzić sprawozdanie finansowe ii podatkowe oraz  dokonać jego 
analizy. 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia w zakresie rachunkowości i podatków 
PEK_K2- ma świadomość istnienia polityki rachunkowości oraz labilności prawa. 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Posiada wiedzę z zakresu prawa bilansowego w Polsce 
PEK_W2- Posiada wiedzę z zakresu MSSF 
PEK_W3- Posiada wiedzę z zakresu przygotowania sprawozdań finansowych 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- Potrafi opracować i stosować politykę bilansową w podmiocie gospodarczym 
PEK_U2- Potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe jednostkowe 
PEK_U3- Potrafi przygotować finansowe informacje decyzyjne 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Potrafi zarządzać zespołem księgowych w firmie 
PEK_K2- Potrafi wyjaśniać kadrze zarządzającej problemy ewidencyjno-sprawozdawcze 
PEK_K3- Rozumie rolę rachunkowości jako gwaranta finansowego ładu w kraju i UE 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1-wymienia i definiuje kategorie prawne, ekonomiczne, rachunkowe i podatkowe 
PEK_W2-rozpoznaje, nazywa i opisuje zdarzenia gospodarcze i wyjaśnia ich wpływ na organizację 
PEK_W3-rozpoznaje i definiuje normy prawa bilansowego i standardy rachunkowości 
PEK_W4-rozpoznaje i definiuje normy prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego  
PEK_W5-zna procedury rachunkowe i sprawozdawcze stosowane w rachunkowości 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1-potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, przepisów prawa, w tym bilansowego i podatkowego 
PEK_U2-potrafi dokonywac interpretacji pozyskanych informacji, wyciągać wnioski i formułować opinie 
PEK_U3-potrafi identyfikować, interpretować i ewidencjonować zdarzenia gospodarcze na potrzeby rachunkowości 
PEK_U4-potrafi identyfikować, interpretować i ewidencjonować zdarzenia gospodarcze na potrzeby podatkowe 
PEK_U5-oblicza wielkości niezbędne w rozliczeniach i prowadzi rachunki problemowe 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
PEK_K2-ma świadomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 
PEK_K3-pracuje w zespole 
PEK_K4-ma świdomość ważności i rozumie różne aspekty i skutki działalności księgowego 
PEK_K5-rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi je przekazać w sposób zrozumiały 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Rachunkowość 

Liczba godzin  240 

Wydział: Zarządzania 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Dr Michał Poszwa 

e-mail: 
michal.poszwa@ue.wroc.pl 

Telefon: 
501056723 

Pok/bud. 
518Z 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- definiuje i rozpoznaje i analizuje pojęcia z zakresu rachunkowości budżetowej 
PEK_W2- definiuje i rozpoznaje i analizuje pojęcia z zakresu finansów publicznych 
 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- umie wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów praktycznych w jednostkach budżetowych i 
samorządowych zakładach budżetowych 
PEK_U2- umie przygotować, przeanalizować i zinterpretować sprawozdania finansowe i raporty z zakresu 
sprawozdawczosci budżetowej 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- jest gotów w sposób kompetentny podchodzić do adaptacji zmian, jakie pojawiają się w obszarze 
rachunkowości budżetowej 
PEK_K2- jest gotów do kierowania zespołem przy wdrażaniu zmian w zakresie rachunkowości budżetowej i 
organizowania pracy w komórkach rachunkowości 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 

Wiedza (W) 

PEK_W1- posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, 
oraz innych rozliczeń obligatoryjnych 
PEK_W2- posiada podstawową wiedzę z zakresu konstrukcji sprawozdań  finansowych i podatkowych i współpracy z 
biegłym rewidentem oraz kontrolerem podatkowym 
PEK_W3- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zasad ujawniania i wyceny podstawowych elementów sprawozdania 
finansowego 
 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się aktami prawnymi w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, 
dokonywania rozliczeń podatkowych i innych obligatoryjnych sprawozdań finansowych 
PEK_U2- potrafi dokonać wyceny  oraz  oceny podstawowych elementów sprawozdania finansowego 
PEK_U3 - potrafi w podstawowym zakresie sporządzić sprawozdanie finansowe ii podatkowe oraz  dokonać jego 
analizy 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia w zakresie rachunkowości i podatków 
PEK_K2- ma świadomość istnienia polityki rachunkowości oraz labilności prawa 
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Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 
 
 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 – posiada wiedzę na temat istoty etyki zawodowej, rozumie konieczność etycznego postepowania i 
zna etyczne zasady wykonywania zawodu przez osoby zajmujące się rachunkowością i doradztwem 
podatkowym 
PEK_W2 – zna i rozumie podstawowe terminy i regulacje prawa gospodarczego,z uwzględnieniam 
wykonywania zawodu przez osoby zajmujące się rachunkowością 
PEK_W3 – ma wiedzę na temat konstrukcji podatkowych oraz obowiązków ciążacych na podatnikach, a 
także kontrolii podatkowej i skarbowej i odpowiedzialności karno-skarbowej 
PEK_W4 – ma wiedzę z zakresu doradztwa podatkowego i zna jego zasady 
PEK_W5 – zna cele, narzędzia i podstawowe instrumenty optymalizacji obciążeń podatkowych w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą 
PEK_W6 – zna źródła finansowania podmiotów gospodarczych i potrafi określić ich skutki rachunkowe i 
podatkowe oraz posiada wiedzę o procedurach wyceny przedsiębiorstw oraz metod oceny efektywności 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
PEK_W7 – ma wiedzę na temat elementów i zasad działania i specyfiki systemu rachunkowości finansowej, 
w tym standardów rachunkowości w ujęciu miedzynarodowym oraz procesów harmonizacji rachunkowości 
w Europie 
PEK_W8 – ma wiedzę na temat uwarunkowań prowadzenia rachunkowości za pomocą narzędzi 
informatycznych 
PEK_W9 – posiada wiedzę na temat sposobu przygotowania oraz obszarów wykorzystania informacji 
generowanej przez system rachunkowości w procesach decyzyjnych i na rzecz interesariuszy zewnętrznych 
PEK_W10 – zna prawo gospodarcze, w tym specyficzne formy prowadzenia działalności gospodarczej np. 
franchising oraz zasady funcjonowania rynku papierów wartościowych 
PEK_W11 – ma wiedzę na temat kontrolii finansowej, w tym procedur rewizji ksiąg oraz międzynarodwoe 
wytyczne w zakresie rewiziji finansowej 
PEK_W12 – posiada wiedzę na temat trybu i zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz 
analizy efektywności inwestycji i analizy finansowej, pozwalającej ocenić kondycje firmy 
PEK_W13 – posiada wiedzę w zakresie rachunkowości zarządczej oraz controllingu, jako elementy systemu 
zarządzania przedsiębiorstwem dostarczający danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i 
rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, 
operacyjnych, planistycznych i kontrolnych 

Umiejętno ści (U) 

PEK_U1 – posiada umiejętność stosowania pożądanych praktyk i zasad etycznego wykonywania zawodu 
PEK_U2 – potrafi zidentyfikować i wskazać wady i zalety form prawnych prowadzenia działalności 
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gospodarczej oraz zn a zasady funkcjonowania rynku papierów wartościowych 
PEK_U3 – potrafi interpretować przepisy prawa podatkowego i implementować je w praktykę gospodarczą 
oraz udzielać porad w zakresie doradztwa podatkowego 
PEK_U4 – potrafi podejmować świadome decyzje w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych ich 
skutków dla podmiotu rachunkowości i jego otoczenia 
PEK_U5 – posiada umiejętność optymalizacji decyzji finansowych w przedsiębiorstwie w świetle 
maksymalizacji spodziewanych efektów i uwarunkowań zewnętrznych oraz potrafi przeprowadzić wycen 
przedsiębiorstwa i efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego 
PEK_U6 – wykazuje zdolność wypełnienia zadań przypisanych rachunkowości finansowej, zarządzczej, 
controllingowi oraz  podatkom uzwględniając specyficzne środowisko funkcjonowania poszczególnych 
podmiotów gospodarczych 
PEK_U7 – potrafi wskazać narzędzia informatyczne w procesie realizacji zadań formułowanych przed 
rachunkowością i podatkami, posiadając umiejętność identyfikacji i minimalizowania zagrożeń dla 
komputerowych systemów informatycznych w rachunkowości 
PEK_U8 – z potrafi przygotować, selekcjonować i wykorzystać informacje płynące z systemu rachunkowości 
w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych właściwych dla różnych szczebli i obszarów decyzji bieżących i 
strategicznych oraz decyzji podejmowanych przez zewnętrznych interesariuszy 
PEK_U9 – posiada zdolność postrzegania krajowego systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych przez 
pryzmat historycznej ewolucji rachunkowości, zawodu księgowego i biegłego rewidenta oraz doradcy 
podatkowego 
PEK_U10 – potrafi wskazać podstawowe przyczyny i skutki zróżnicowania krajowych systemów 
rachunkowości i rewizji finansowej  oraz przesłanki i efekty działań standaryzacyjnych i harmonizacyjnych 
oraz umie wskazać i zinterpretować podstawowe różnice pomiędzy krajowymi normami rachunkowości a 
MSSF-ami, MSR-ami i MSRF-ami 
PEK_U11 – potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej pozostające w zgodzie z 
krajowymi normami rachunkowości 
PEK_U12 – potrafi przeprowadzić kompleksową analizę finansową przedsiębiorstwa, zinterpretować jej 
wyniki oraz wykorzystać wyniki analizy w procesie optymalizacji gospodarki finansowej przedsiębiorstwa i w 
jej kontaktach z otoczeniem 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – przyjmuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania, realizując je w zgodzie z kanonami etyki 
zawodowej. Posiada świadomość znaczenia wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz uczciwości, 
systematyczności, terminowości, dokładności i rzetelności osób praktykujących rachunkowość i doradztwo 
podatkowe dla prawidłowości wypełnianych przez nią zadań i sukcesu podmiotu gospodarczego 
PEK_K2 – postrzega znajomości podstawowych regulacji prawa w praktyce gospodarczej wykazując 
należytą staranność przy dokonywaniu czynności związanych ze stosowaniem prawa cywilnego i skutkami 
czynności prawnych na gruncie rachunkowym i podatkowym 
PEK_K3 – czynnie uczestniczy w tworzeniu systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych oraz procesie 
wypełniania przypisanych mu zadań, dostosowanych do specyfiki podmiotu rachunkowości oraz oczekiwań 
interesariuszy, w tym ocen efektywności inwestycji i przeprowadzania wyceny przedsiębiorstwa 
PEK_K4 – uczestniczy w procesie przygotowania i wykorzystania informacji rachunkowej i podatkowej w 
procesach decyzyjnych związanych z kształtowaniem relacji podmiotu rachunkowości z elementami jego 
otoczenia, wspierając swymi kompetencjami zarządzających podmiotem rachunkowości oraz interesariuszy 
zewnętrznych 
PEK_K5 – dostrzega zasadność analizy, identyfikacji i raportowania stanu wnętrza i otoczenia podmiotu 
gospodarczego oraz wykorzystania tej wiedzy w kształtowaniu jego działalności gospodarczej 
PEK_K6 – uczestniczy w procesie doboru i wykorzystania systemów informatycznych niezbędnych w 
rachunkowości i rozliczeniach podatkowych, zapewniając im bezpieczeństwo ich użycia 
PEK_K7 – wskazuje możliwość wykorzystania różnorodnych rozwiązań ewidencyjnych w ramach stosowanej 
polityki rachunkowości optymalizujących księgowość i obciążenia podatkowe podmiotu rachunkowości 
PEK_K8 – Słuchacz wykazuje świadomość zmienności norm rachunkowości i regulacji podatkowych oraz 
zdolność śledzenia wprowadzanych w nich zmian, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym 
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Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 – posiada wiedzę na temat istoty etyki zawodowej, rozumie konieczność etycznego postepowania i zna 
etyczne zasady wykonywania zawodu przez osoby zajmujące się rachunkowością 
PEK_W2 – zna i rozumie podstawowe terminy i regulacje prawa cywilnego, w tym prawa gospodarczego i prawa pracy 
wiązane z obszarem wykonywania zawodu przez osoby zajmujące się rachunkowością 
PEK_W3 – ma wiedzę na temat istoty i zakresu systemów podatkowych i budowania strategii podatkowych w 
przedsiębiorstwie oraz zna podstawowe instrumenty optymalizacji obciążeń podatkowych wiązanych z oprowadzeniem 
działalności gospodarczej 
PEK_W4 – ma ogólną wiedzę o gospodarce rynkowej i jej elementach, finansach przedsiębiorstwa oraz organizacji 
niezarobkowych 
PEK_W5 – zna istotę oraz rolę rynku finansowego i jego elementów. Rozumie znaczenie tego rynku dla 
przedsiębiorstwa i gospodarki 
PEK_W6 – zna istotę zakres oraz czynniki determinujące decyzje finansowe podmiotu gospodarczego, w tym odnoszące 
się do wykorzystania zróżnicowanych form finansowania prowadzonej działalności 
PEK_W7 – ma wiedzę na temat elementów i zasad działania i specyfiki systemu rachunkowości jednostek non profit 
PEK_W8 – ma wiedzę na temat uwarunkowań prowadzenia rachunkowości za pomocą narzędzi informatycznych oraz 
wiązanych z nimi zagrożeniach 
PEK_W9 – posiada wiedzę na temat sposobu przygotowania oraz możliwości i obszarów wykorzystania informacji 
kreowanej przez system rachunkowości w procesach decyzyjnych podejmowanych na różnych szczeblach zarządzania 
podmiotem rachunkowości oraz realizowanych przez interesariuszy zewnętrznych 
PEK_W10 – zna przesłanki, uwarunkowania i etapy historycznego rozwoju rachunkowości na świecie i w Polsce 
PEK_W11 – ma wiedzę na temat zróżnicowania krajowych systemów rachunkowości oraz działań skierowanych na ich 
ujednolicenie przybierających postać ponadnarodowych norm rachunkowości 
PEK_W12 – posiada wiedzę na temat trybu i zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych 
PEK_W13 – posiada wiedzę o przebiegu procesów analizy finansowej, ich celów oraz wykorzystaniu ich wyników w 
zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa i jego relacjach z otoczeniem 

Umiejętno ści (U) 

PEK_U1 – posiada umiejętność stosowania pożądanych praktyk i zasad etycznego wykonywania zawodu 
PEK_U2 – potrafi zidentyfikować i wskazać wady i zalety form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, 
odnieść regulacje prawa pracy do poszczególnych stosunków pracy oraz interpretować treści oświadczeń woli w 
odniesieniu do podstawowych regulacji czynności prawnych, prawa rzeczowego i zobowiązań 
PEK_U3 – potrafi interpretować przepisy prawa podatkowego i implementować je w praktykę gospodarczą 
PEK_U4 – potrafi podejmować świadome decyzje w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych ich skutków dla 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Rachunkowość i finanse – studia dla kandydatow na głównego księgowego 

(Ekonomia) 

Liczba godzin  
  

232 

Wydział:  
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

 Liczba punkt ów ECTS 
 

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów:  
Joanna Zuchewicz 

e-mail:  
j.zuchewicz@interia.pl 

Telefon:  
757538 254, 603080 837 

Pok/bud.  
87/A 
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podmiotu rachunkowości i jego otoczenia 
PEK_U5 – dostrzega rolę rynku finansowego dla przedsiębiorstwa i jego otoczenia, wykazując umiejętność 
odczytywania i interpretacji sygnałów kreowanych przez ten rynek odnoszących się do relacji jego elementów z 
podmiotem rachunkowości 
PEK_U6 – posiada umiejętność optymalizacji decyzji finansowych w przedsiębiorstwie w świetle maksymalizacji 
spodziewanych efektów i uwarunkowań zewnętrznych 
PEK_U7 – wykazuje zdolność wypełnienia zadań przypisanych rachunkowości w specyficznym środowisku 
funkcjonowania jej podmiotów 
PEK_U8 – potrafi wskazać narzędzia informatyczne w procesie realizacji zadań formułowanych przed rachunkowością, 
posiadając umiejętność identyfikacji i minimalizowania zagrożeń dla komputerowych systemów informatycznych w 
rachunkowości 
PEK_U9 – potrafi przygotować, selekcjonować i wykorzystać informacje płynące z systemu rachunkowości w 
rozwiązywaniu problemów decyzyjnych właściwych dla różnych szczebli i obszarów decyzji zarządczych oraz decyzji 
podejmowanych przez zewnętrznych interesariuszy 
PEK_U10 – posiada zdolność postrzegania krajowego systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych przez pryzmat 
historycznej ewolucji rachunkowości, zawodu księgowego i biegłego rewidenta 
PEK_U11 – potrafi wskazać podstawowe przyczyny i skutki zróżnicowania krajowych systemów rachunkowości i  rewizji 
finansowej oraz przesłanki i efekty działań standaryzacyjnych i harmonizacyjnych oraz umie wskazać i zinterpretować 
podstawowe różnice pomiędzy krajowymi normami rachunkowości a MSSF-ami, MSR-ami i MSRF-ami 
PEK_U12 – potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej pozostające w zgodzie z krajowymi 
normami rachunkowości 
PEK_U13 – potrafi przeprowadzić kompleksową analizę finansową przedsiębiorstwa, zinterpretować jej wyniki oraz 
wykorzystać wyniki analizy w procesie optymalizacji gospodarki finansowej przedsiębiorstwa i w jej kontaktach z 
otoczeniem 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – rozumie potrzebę doskonalania się i pogłębiania wiedzyprzyjmuje odpowiedzialność za powierzone mu 
zadania, realizując je w zgodzie z kanonami etyki zawodowej. Posiada świadomość znaczenia wiedzy, umiejętności i 
doświadczenia oraz uczciwości, systematyczności, terminowości, dokładności i rzetelności osób praktykujących 
rachunkowość dla prawidłowości wypełnianych przez nią zadań i sukcesu podmiotu rachunkowości 
PEK_K2 – postrzega konieczność znajomości podstawowych regulacji prawa w praktyce gospodarczej wykazując 
należytą staranność przy dokonywaniu czynności związanych ze stosowaniem prawa cywilnego 
PEK_K3 – czynnie uczestniczy w tworzeniu systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych oraz procesie wypełniania 
przypisanych mu zadań, dostosowanych do specyfiki podmiotu rachunkowości oraz oczekiwań interesariuszy 
PEK_K4 – uczestniczy w procesie przygotowania i wykorzystania informacji rachunkowej w procesach decyzyjnych 
wiązanych z kształtowaniem relacji podmiotu rachunkowości z elementami jego otoczenia, wspierając swymi 
kompetencjami zarządzających podmiotem rachunkowości oraz interesariuszy zewnętrznych 
PEK_K5 – dostrzega zasadność analizy, identyfikacji i raportowania stanu wnętrza i otoczenia podmiotu gospodarczego 
oraz wykorzystania tej wiedzy w kształtowaniu jego działalności 
PEK_K6 – uczestniczy w procesie doboru i wykorzystania systemów informatycznych rachunkowości, zapewniając im 
bezpieczeństwo ich użycia 
PEK_K7 – wskazuje możliwość wykorzystania różnorodnych rozwiązań ewidencyjnych w ramach stosowanej polityki 
rachunkowości optymalizujących księgowość podmiotu rachunkowości 
PEK_K8 – wykazuje świadomość zmienności norm rachunkowości oraz zdolność śledzenia wprowadzanych w nich 
zmian, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 - posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń 

podatkowych, rozliczeń z ZUS, 
PEK_W2 - posiada podstawową wiedzę z zakresu konstrukcji sprawozdania finansowego i współpracy z biegłym 
rewidentem podczas badania sprawozdań finansowych, 
PEK_W3 - posiada wiedzę i umiejętności z zakresu wyceny podstawowych elementów sprawozdania finansowego, 
 
 
 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1 - potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się aktami prawnymi w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, 

dokonywania rozliczeń podatkowych i rozliczeń z ZUS, 

PEK_U2 - potrafi dokonać wyceny podstawowych elementów sprawozdania finansowego, 

PEK_U3 - potrafi w podstawowym zakresie sporządzić sprawozdanie finansowe i dokonać jego analizy, 

 
 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 - ma świadomość istnienia polityki rachunkowości, 

PEK_K2 - potrafi samodzielnie w podstawowym zakresie prowadzić analizę rynku, 

PEK_K3 - ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia w zakresie rachunkowości i podatków. 

 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Rachunkowość i Kontrola Finansowa 

Liczba godzin  
(min. 140)  

192 

Wydział: Zarządzania  
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów:  
Zbiegniew Luty, Anna Kasperowicz, Michał Biernacki 

e-mail:  
zbiegniew.luty@ue.wroc.pl, 
anna.kasperowicz@ue.wroc.pl, 
michal.biernacki@ue.wroc.pl  

Telefon:  
71 3680384 

Pok/bud.  
508 Z 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 

Wiedza (W) 

PEK_W1- posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, 
oraz innych rozliczeń obligatoryjnych 
PEK_W2- posiada podstawową wiedzę z zakresu konstrukcji sprawozdań  finansowych i podatkowych i współpracy z 
biegłym rewidentem oraz kontrolerem podatkowym 
PEK_W3- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zasad ujawniania i wyceny podstawowych elementów sprawozdania 
finansowego 
 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się aktami prawnymi w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, 
dokonywania rozliczeń podatkowych i innych obligatoryjnych sprawozdań finansowych 
PEK_U2- potrafi dokonać wyceny  oraz  oceny podstawowych elementów sprawozdania finansowego 
PEK_U3 - potrafi w podstawowym zakresie sporządzić sprawozdanie finansowe ii podatkowe oraz  dokonać jego 
analizy 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia w zakresie rachunkowości i podatków 
PEK_K2- ma świadomość istnienia polityki rachunkowości oraz labilności prawa 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Rachunkowość i i podatki  

Liczba godzin  
(min. 140)  

200 

Wydział:  
Zarządzania,Informatyki 
i Finansów 

 Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

61 

Imię i nazwisko kierownika studiów:  dr hab. Waldemar Dotkuś prof. UE 
 

e-mail:  
waldemar.dotkus@ue.wroc.pl 

Telefon:  
71 3680384 

Pok/bud.  
504 Z 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1-wymienia i definiuje kategorie prawne, ekonomiczne, rachunkowe i podatkowe 
PEK_W2-rozpoznaje, nazywa i opisuje zdarzenia gospodarcze i wyjaśnia ich wpływ na organizację 
PEK_W3-rozpoznaje i definiuje normy prawa bilansowego 
PEK_W4-rozpoznaje i definiuje normy prawa podatkowego i gospodarczego 
PEK_W5-zna procedury rachunkowe i sprawozdawcze stosowane w rachunkowości i opodatkowaniu 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1-potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, przepisów prawa, w tym bilansowego i podatkowego 
PEK_U2-potrafi dokonywac interpretacji pozyskanych informacji, wyciągać wnioski i formułować opinie 
PEK_U3-potrafi identyfikować, interpretować i ewidencjonować zdarzenia gospodarcze na potrzeby rachunkowości 
PEK_U4-potrafi identyfikować, interpretować i ewidencjonować zdarzenia gospodarcze na potrzeby podatkowe 
PEK_U5-oblicza wielkości niezbędne w rozliczeniach i prowadzi rachunki problemowe 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
PEK_K2-ma świdomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 
PEK_K3-pracuje w zespole 
PEK_K4-ma świdomość ważności i rozumie różne aspekty i skutki działalności księgowego 
PEK_K5-rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi je przekazać w sposób zrozumiały 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Rachunkowość i podatki 

Liczba godzin  240 

Wydział: Zarządzania 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Dr Michał Poszwa 

e-mail: 
michal.poszwa@ue.wroc.pl 

Telefon: 
501056723 

Pok/bud. 
518Z 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

EK_W1- Uczestnicy utrwalą wiedzę ogólną z zakresu przepisów prawa podatkowego 
EK_W2- Uczestnicy przyswoją informacje dotyczące regulacji podatkowych w zakresie objętym szkoleniem 
 

Umiejętności  (U) 

EK_U1- Uczestnicy będą potrafili wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną w wykonywaniu czynności 
zawodowych, a także do opisu i analizowania realnych procesów zachodzących w strefie podatkowej 
EK_U2- Uczestnicy będą potrafili określić potencjalne obszary ryzyka podatkowego w świetle aktualnego orzecznictwa 
sądowego 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

EK_K1- Uczestnicy będą potrafili uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, zostaną również przygotowani 
do pełnienia zawodu doradcy opdatkowego 
EK_K2- Uczestnicy będą mogli przewidzieć i oszacować podatkowe konsekwencje poszczególnych zdarzeń 
związanych z obciążeniami podatkowymi osób prawnych oraz osób fizycznych 
 

 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Doradców Podatkowych 

Liczba godzin 
(min. 140)  

176 

Wydział: Nauk 
Ekonomicznych 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

72 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Krzysztof Biernacki 

e-mail: 
krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl 

Telefon: 
662 136 142 

Pok/bud. 
103a 

mailto:krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
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Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 

 Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Zna nowoczesne narzędzia kierowania organizacją 

PEK_W2- Zna różnorakie narzędzia wpływania na ludzi w organizacji 

PEK_W3- Dysponuje interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą relacji menedżer - podwładni 

Umiejętności  (U) 

PEK_U1- Potrafi diagnozować sytucję organizacji wewnątrz i na zewnątrz 

PEK_U2- Potrafi wykorzystać narzędzia wpływania na ludzi 

PEK_U3_Słuchacz potrafi rozwiązywać problemy powstałe na linii menedżer -podwładny 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Słuchacz bardzo dobrze komunikuje się z otoczeniem 

PEK_K2- Słuchacz zrozumie postawy i zachowania podwładnych 

PEK_K3-Słuchacz pracuje aktywnie w zespole i go motywuje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek): Studia interdyscyplinarne 

Skuteczny Menedżer Nowoczesnej Firmy (SMNF) 

Liczba godzin 
(min. 140)  

216 

Wydział:  Nauk Ekonomicznych Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

90 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Józef M. Soroka 

e-mail: 
jozef.soroka @ue.wroc.pl 

Telefon: 
713680637 

Pok/bud. 
111 bud. A 



 
 

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Słuchacz zna cywilnoprawne konstrukcje prawa zobowiązań 
PEK_W2- Sluchacz zna podstawowe, prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej   
PEK_W3-Słuchacz zna sposób funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego 
PEK_W4-Słuchacz wymienia najważniejsze etapy w przebiegu sądowego postępowania cywilnego 
PEK_W5- Słuchacz zna szczególne odmiany sądowego postepowania cywilnego 
PEK_W6-Słuchacz zna podstawowe etapy postępowania upadłościowego  
PEK_W7-Słuchacz zna typowe formy zabezpieczeń wierzytelności 
PEK_W8-Słuchacz wymienia sposoby egzekucji wierzytelności 
PEK_W9-Słuchacz opisuje przebieg postępowania administracyjnego    
PEK_W10-Słuchacz rozumie specyfikę negocjacji w procesie windykacji 
PEK_W11-Słuchacz orientuje się w strukturze systemu prawnego 
PEK_W12- Słuchacz posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości  

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- Słuchacz potrafi realizować prawa przysługujące wierzycielowi w stosunku zobowiązaniowym 
PEK_U2- Słuchacz potrafi sporządzić pozew sądowy w prostej sprawie ( i inne proste pisma procesowe) 
PEK_U3-Słuchacz umie sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego i inne pisma w 
postępowaniu przed organami administracji publicznej 
PEK_U4-Słuchacz rozpoznaje podstawowe techniki perswazyjne  
PEK_U5-Słuchacz potrafi odnaleźć interesujący go akt prawny 
PEK_U6-Słuchacz umie korzystać z KRS, innych rejestrów sądowych, portali informacyjnych i portali orzeczeń  
PEK_U7-Słuchacz umie wskazać formę zabezpieczenia wierzytelności dogodną w odniesieniu do danej sytuacji  
PEK_U8- Słuchacz  potrafi  przeczytać i zinterpretować bilans oraz rachunek zysków i strat 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1-Słuchacz potrafi przeprowadzić proces negocjacji w prostej sprawie 
PEK_K2-Słuchacz umie zachować standardy rozmowy negocjacyjnej w procesie windykacji  
PEK_K3-Słuchacz posiada świadomość prawną 
PEK_K4-Słuchacz zajmuje właściwą postawę wobec systemu prawnego  
PEK_K5-Słuchacz umie stosować instrumenty prawa cywilnego w procesie zarządzania 
PEK_K6-Słuchacz wykazuje znajomość mechanizmów prawa prywatnego w trakcie debat i negocjacji   
PEK_K7-Słuchacz rozumie i rozpoznaje determinanty ekonomiczne działalności gospodarczej 
PEK_K8-Słuchacz potrafi  rozwiązywać praktyczne problemy związane z zadłużeniem podmiotów gospodarczych 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Windykacja wierzytelności przedsiębiorców 

Liczba godzin  
(min. 140)  

152 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów:  
Magdalena Wilejczyk 

e-mail:  
Magdalena.wilejczyk@ue.wroc.pl 

Telefon:  
698 637 629 

Pok/bud.  
23 D 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Zna współczesne koncepcje i metody i narzędzia zarządzania,  konkurowania i współpracy 
pomiędzy organizacjami gospodarczymi  ( i non profit)  

PEK_W2-Dysponuje nowoczesną wiedzą z zakresu zarzadzania marketingowego, komunikacji 
marketingowej organizacji działającej w warunkach konkurencyjnego rynku, oceny skuteczności działań 

marketingowych 
PEK_W3- posiada podstawową wiedzę o istocie rachunkowości i jej roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem i 

problemach decyzyjnych z zakresu finansów firmy 

PEK_W4- rozpoznaje strategiczne i operacyjne problemy decyzyjne związane z zarządzaniem marketowym 
ma wiedzę o metodach i technikach analizy strategicznej organizacji 

Umiejętności  (U) 

PEK_U1- potrafi diagnozować sytuację marketingową i formułować decyzje marketingowe z 
uwzględnieniem kryteriów skuteczności i efektywności działań 
PEK_U2- słuchacz potrafi określić pozycję rynkową przedsiębiorstwa oraz ocenić położenie majątkowo-
finansowe przedsiębiorstwa wykorzystując poznane metody 
PEK_U3- ma wykształcone  umiejętności analizowania zależności przyczynowo skutkowych w 
zachowaniach ludzi -  klientów/ nabywców / konsumentów 
PEK_U4- Słuchacz rozwiązuje problemy decyzyjne i badawcze z zakresu marketingu i na podstawie 
sformułowanych wniosków przedstawia rekomendacje dotyczące wdrożeń ( o cechach praktycznej 
użyteczności)  lub wskazuje kierunki dalszych badań. 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- słuchacz, jest świadomy zmienności otoczenia rynkowego firmy i wykazuje chęć permanentnego 
zdobywania wiedzy o tym otoczeniu 
PEK_K2- słuchacz pracuje aktywnie w zespole i podejmuje decyzje w warunkach niepełnej informacji, jest 
przygotowany do prowadzenia dyskusji 
PEK_K3- zrozumie postępowanie klientów i ma  wyrozumiałość dla rozmaitych sposobów ich postępowania 
PEK_K4- słuchacz wykazuje kreatywność i motywację rozwiązania problemów marketingowych i 
naukowego oraz praktycznego  dzielenia się wiedzą 

 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
„Zarządzanie i marketing” 

Liczba godzin 
(min. 140)  

220 

Wydział:  Nauk Ekonomicznych Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Dr Barbara Mróz-Gorgoń/ prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak 

e-mail: 
barbara.iwankiewicz-rak@ue.wroc.pl 

Telefon: 
(71) 3680 226 

Pok/bud. 
203 bud.”O” 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1-rozumie i odpowiednio definiuje zagadnienia związane z zarządzaniem i logistyką 
PEK_W2-zna metody, techniki i narzędzia stosowane w szeroko pojętym zarządzaniu logistycznym 
PEK_W3-porównuje i ocenia przedstawione zagadnienia z zakresu zarządzania i logistyki 
PEK_W4-potrafi opisać i poddać krytyce dane aspekty funkcjonowania procesu logistycznego w przedsiębiorstwie 
 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1-potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce 
PEK_U2-potrafi znaleźć optymalne dla danej sytuacji rozwiązanie w zakresie logistyki 
PEK_U3-potrafi dobrać odpowiednie metody i narzędzia do osiągnięcia założonych celów 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1-rozumie potrzebę doskonalenia się i pogłębiania wiedzy 
PEK_K2-potrafi współpracować w grupie 
PEK_K3-ma świadomość roli jednostki gospodarczej w łańcuchu logistycznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem 

Liczba godzin  
(min. 140)  

160 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Lech Warężak 

e-mail: 
mameta@wro.vectranet.pl 

Telefon: 
606 957 758 

Pok/bud. 
4B 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną odnoszącą się 
do struktur i instytucji opieki zdrowotnej, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe; zna główne 
pojęcia, zasady, normy i reguły w dziedzinie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, ma wiedzę na 
temat podstawowych technik i narzędzi zarządzania, zna metody oceniania ich przydatności i skuteczności; 
PEK_W2-  zna i rozpoznaje problemy występujące w procesie zarządzania podmiotami wykonującymi 
działalność leczniczą, wyjaśnia uwarunkowania oraz skutki organizacyjne, w szczególności związane z  
finansami, marketingiem, psychologią i prawem; 
 

Umiejętno ści  (U) 

PEK_U1- umie wykorzystać wiedzę do efektywnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem 
jednostkami opieki zdrowotnej (podmiotami wykonującymi działalność leczniczą); 
PEK_U2- umie dostrzegać, obserwować, interpretować oraz wyjaśniać wzajemne relacje występujące 
między zjawiskami w procesie zarządzania w podległych mu jednostkach organizacyjnych 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- jest świadomy odpowiedzialności za sprawne i skuteczne kierowanie zespołem pracowników; jest 
asertywny i wykazuje chęć pracy w zespole. 
PEK_K2- jest świadomy potrzeby uczenia się i rozwijania swoich umiejętności w zakresie zarządzania w 
jednostkach opieki zdrowotnej 
 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Opieki 

Zdrowotnej 

Liczba godzin  
(min. 140)  

150 

Wydział:  Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktó w ECTS 
(min . 60) 

65 

Imię i nazwisko kierownika studiów:  
Anna Błaczkowska 

e-mail:  
anna.blaczkowska@ue.wroc.pl 

Telefon:  
71 3680-339 

Pok/bud.  
309/Z 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- zna metodyki i narzędzia zarządzania projektami 
PEK_W2- ma wiedzę z zakresu aspektów finansowych realizacji projektów 
PEK_W3- zna reguły kierowania zespołami ludzkimi 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- potrafi dobierać własciwe narzędzia zarządzania projektami do postawionych zadań 
PEK_U2- potrafi kierować zespołem pracowniczym 
PEK_U3- potrafi dokonywać wyborów decyzyjnych i wskazywać ich skutki 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- rozumie potrzebę doskonalenia się i pogłębiania wiedzy 
PEK_K2- ma świadomość odpowiedzialności za decyzje swoje i zespołu 
PEK_K3- potrafi pracować w zespole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Zarządzanie Projektami – Instrumentarium Menedżera Projektu 

Liczba godzin  
(min. 140)  

160 
(+3) 

Wydział:  Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Krzysztof Ćwik 

e-mail: 
krzysztof.cwik@ue.wroc.pl 

Telefon: 
(71)3680653 

Pok/bud. 
806/Z 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1-orientuje się w zagadnieniach etycznych zamówień publicznych oraz nadrzędnych celach, jakim one służą 
PEK_W2-zna prawa i obowiązki uczestników zamówień publicznych 
PEK_W3-zna zasady, tryby i procedury zamówień publicznych 
PEK_W4-zna podmiotowy i przedmiotowy zakres zamówień publicznych różnego rodzaju 
PEK_W5-zna zakres podmiotowy i przedmiotowy sektora publicznego w Polsce 
PEK_W6-posiada wiedzę o systemie finansów publicznych 
PEK_W7-wskazuje podstawy prawne stosowania zamówień publicznych pochodzące z prawa krajowego i regulacji UE 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1-organizuje i realizuje proces udzielania zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym prawem 
PEK_U2-potrafi zidentyfikować potrzeby zamawiajacego oraz określić przedmiot zamówienia publicznego 
PEK_U3-potrafi stosować elektroniczne formy zakupu towarów i usług  
PEK_U4-przygotowuje ofertę i organizuje proces ubiegania się o zamówienie publiczne 
PEK_U5-sporządza dokumentację z prowadzonego postępowania w zamówieniach publicznych 
PEK_U6-posiada umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w zespole 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1-postępuje w sposób etyczny, uczestnicząc w zamówieniach publicznych 
PEK_K2-przestrzega w praktyce zasad i przepisów zamówień publicznych 
PEK_K3-podnosi swoje kompetencje i śledzi na bieżąco zmiany w systemie zamówien publicznych 
PEK_K4-respektuje zasady finansów publicznych 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Zamówienia Publiczne 

Liczba godzin  
(min. 140)  

150 

Wydział:  Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Cyprian Kozyra 

e-mail: 
cyprian.kozyra@ue.wroc.pl 

Telefon: 
713680838 

Pok/bud. 
410/Z 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- ma wiedzę na temat koncepcji, metod, zasad oraz procedur i narzędzi niezbędnych do 
zarządzania organizacją w sferze produkcyjno-usługowej,oraz ma poszerzoną wiedzę na temat założeń, 
procedur, uwarunkowań i procesów podejmowania decyzji w obszarze zarządzania produkcją i usługami, 
PEK_W2- ma pogłębioną wiedzę na temat organizowania, planowania, kontrolowania oraz doskonalenia 
procesów w produkcji i usługach, oraz zasady kształtowania relacji między podmiotami w organizacjach, 
PEK_W3- zna metody i narzędzia wykorzystywane do identyfikacji i rozwiązywania problemów decyzyjnych 
w trakcie projektowania i funkcjonowania systemów produkcyjnych i usługowych. Ma poszerzoną wiedzę o 
roli człowieka w środowisku pracy, wie na czym polega współczesne funkcjowanie organizacji oraz jaka jest 
rola kierowników i pracowników w osiąganiu sukcesu organizacji. 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- posiada umiejętność rozumienia przyczyn, przebiegu i skutków procesów produkcyjnych, 
organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych, powstających w wyniku podejmowania decyzji w obszarze 
zarządzania produkcją i usługami, 
PEK_U2- posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu w obszarze 
produkcji, usług oraz w obszarze kadrowym, potrafi przeprowadzić odpowiednie działania w zakresie 
optymalizacji kosztów, usprawnienia procesów produkcji, właściwego gospodarowania kapitałem ludzkim,  
PEK_U3- potrafi się posługiwać narzędziami, technikami w trakcie planowania, organizowania, kierowania, 
kontrolowania działalności producyjnej i usługowej.  

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- dostosowuje proponowane rozwiązania do konkretnych uwarunkowań wewnętrznych i 
zewnętrznych. Jest przygotowany do tworzenia (współtworzenia) samodzielnej działalności, potrafi kierować 
zespołami i przedsięwzięciami, 
PEK_K2- krytycznie odnosi się do analizowanych problemów produkcyjnych, ich przyczyn powstawania oraz 
proponowanych rozwiązań, 
PEK_K3- wykazuje otwartość, innowacyjność oraz przedsiębiorczość przy rozwiązywaniu problemów 
decyzyjnych w obszarze produkcyjnym i usługowym. Potrafi się komunikować z podmiotami w otoczeniu, 
potrafi współpracować w zespole. 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Zarządzanie Produkcją i Usługami 

Liczba godzin  
(min. 140)  

188 

Wydział:  ZIF  Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów:  
Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz 

e-mail:  
agnieszka.zarczynska@ue.wroc.pl 

Telefon:  
71 3680 665 

Pok/bud.  
702 Z 



Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych  
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 – Znajomość podstawowych elementów generowania wartości przez przedsiębiorstwa 
PEK_W2 – Znajomość metodod wyceny przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych i aktywów niematerialnych 
PEK_W3 – Znajomość analizy finansowej skoncentrowanej na oceny przyszłości 
PEK_W4 – Znajomość funkcjonowania rynków finansowych z perspektywy kapitałobiorcy 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1 – Umiejętność przeprowadzania analiz finansowych 
PEK_U2 – Umiejętność identyfikowania elementów wartości w analizowanych przedsiębiorstwach 
PEK_U3 – Umiejętność przeprowadzania wycen przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych i aktywów niematerialnych 
PEK_U4 – Umiejętność rozumienia, oceniania i weryfikowania modeli finansowych i biznesplanów 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – Zachowywanie ostrożności w analizowaniu i wyciąganiu wniosków na temat kondycji finansowej 
przedsiębiorstw 
PEK_K2 – Rozumienie perspektywy finansowej w analizowaniu procesów ekonomicznych 
PEK_K3 – Umiejętność szybkiego uczenia się całkowicie nowych zagadnień 
PEK_K4 – Umiejętność pracy w grupie 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda 

Liczba godzin  
(min. 140)  

168 

Wydział:  
Nauk Ekonomicznych 

 Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

75 

Imię i nazwisko k ierownika studiów:  
Marek Pauka 

e-mail:  
marek.pauka@ue.wroc.pl 

Telefon:  
71 36 80 751 lub 212 

Pok/bud.  
107A 



 
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Ma podstawową wiedzę na temat teorii zarządzania finansami podmiotów gospodarczych oraz 
technologii odnawialnych źródeł energii – energetyki wielkoskalowej oraz prosumenckiej, oraz 
uwarunkowań prawnych i rynkowych inwestowania w odnawialne źródła energii 
PEK_W2- Zna i rozumie metody podejmowania podstawowych decyzji z zarządzania finansami 
(operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych) 
PEK_W3-Zna zasady sporządzania sprawozdań finansowych, planowania finansowego oraz sporządzania 
biznes planu oraz zna źródła i sposoby pozyskiwania niezbędnych w tym celu informacji 
PEK_W4-Zna i rozumie metody pomiaru efektów podejmowanych decyzji, w szczególności inwestycyjnych 

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1-Potrafi pozyskiwać dane oraz wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 
technologii OZE, uwarunkowań prawnych i rykowych inwestowania w OZE oraz finansów do 
podejomowania decyzji operacyjnych, finansowych i inwestycyjnych w przedsiębiorstwie z branży OZE 
PEK_U2- Potrafi analizować przedsięwzięcia gospodarcze w zakresie OZE, zarówno energetyki 
wielkoskalowej jak i prosumenckiej, z uwzględnieniem kryteriów finansowych i rekomendować konkretne 
rozwiązania w tym zakresie 
PEK_U3- Potrafi przeprowadzać analizę przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci biznes planu dla różnych 
potrzeb, w tym pozyskiwania kapitału z rynku finansowego oraz funduszy publicznych i unijnych 
PEK_U4- Posiada umiejętność tworzenia prac oraz wystąpień dotyczących decyzji inwestycyjnych w 
zakresie OZE, z wykorzystaniem uzyskanej wiedzy oraz dostępnych źródeł 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Potrafi projektować i wykonywać powierzone działania dotyczące kwestii finansowych oraz 
technologicznych i prawno-rynkowych w zakresie inwestowania w OZE w grupie osób 
PEK_K2-Umie dokonać oceny ważności kryteriów i zadań w realizowanych projektach inwestycyjnych 
PEK_K3-Potrafi argumentować własne poglądy oraz oceniać poglądy innych dotyczące problematyki 
inwestowania w OZE 
PEK_K4-Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, rozumiejąc finansowe konsekwencje 
podejmowanych przedsięwzięć 
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