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UCHWAŁA  NR  R.0000.142.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 24 września 2020 r. 

 

 

w sprawie 

 

 
ustalenia programu studiów podyplomowych Analiza i sprawozdawczość finansowa 

 

Działając na podstawie § 30 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat 

ustala:  

 

 

§ 1 

 

Program studiów podyplomowych Analiza i sprawozdawczość finansowa. 

 

 

§ 2 

 

Program studiów podyplomowych Analiza i sprawozdawczość finansowa, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.142.2020 z 24 września 2020 r. 

 
 

1. Sylwetka absolwenta i cele studiów  

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie analizy i sprawozdawczości 
finansowej przedsiębiorstw z różnych branż, w szczególności m.in. firm usługowych, handlowych i produkcyjnych oraz innych. 
Studia są przeznaczone przede wszystkim dla analityków finansowych i są ukierunkowane na podniesienie kompetencji i 
wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w różnych komórkach, w których przydatna jest wiedza z zakresu 
sprawozdawczości i analizy finansowej. Studia te pozwolą na usystematyzowanie wiedzy w obszarze  rachunkowości według 
krajowego prawa bilansowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. W toku studiów omawiane są 
zagadnienia dotyczące analiz finansowych z punktu widzenia współpracy przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi, takimi jak 
banki i zakłady ubezpieczeń.  
Studia są dedykowane dla wszystkich osób, które pragną zdobyć umiejętności z zakresu analizowania i interpretowania 
sprawozdawczości finansowej w praktyce. Absolwenci zdobędą umiejętności posługiwania się profesjonalnym słownictwem w 
obszarze analiz finansowych.  W szczególności studia są przeznaczone dla: 

 analityków finansowych (obecnych i przyszłych) 

 księgowych 

 osób, które chcą pracować w obszarze analizy finansowej 

 analityków zatrudnionych w bankach i instytucjach finansowych 

 menedżerów finansowych 

 specjalistów ds. controllingu 

 inwestorów indywidualnych 

 pracowników działów planowania i analiz 

 ekspertów ekonomicznych 

 doradców i konsultantów biznesowych 

 pracowników firm doradczych 

 osób odpowiedzialnych za komunikowanie informacji inwestorom 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

1. Umiejętności rachunkowe oraz analityczne 
2. Świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się 
 

3. Efekty uczenia się na poziomie całego programu 

Symbol Opis efektów uczenia się Odniesienie do charakterystyk 
poziomów 6-8 drugiego stopnia 

typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach 

systemu szkolnictwa wyższego / 
charakterystyk poziomów 

drugiego stopnia typowych dla 
kwalifikacjo o charakterze 

zawodowym 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunku):  
Analiza i sprawozdawczość finansowa 

Liczba godzin 160 
(min. 140) 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 30) 

62 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Bartłomiej Nita  

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

Telefon: 
(71) 3680422 

Pok./bud. 
519 Z 
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WIEDZA 

AISF_W1 
AISF_W2 
AISF_W3 
AISF_W4 
 
AISF_W5 

zna i rozumie kategorie z zakresu sprawozdawczości finansowej  
zna i rozumie zasady i metody rachunkowości 
zna i rozumie narzędzia analizy finansowej   
zna i rozumie problemy krajowego prawa bilansowego oraz 
międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej  
zna i rozumie zasady interpretowania sprawozdań finansowych      
 

P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WK 
 
P7S_WG 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

AISF_U1 
 
AISF_U2 
 
AISF_U3 
AISF_U4 
AISF_U5 
 

potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje dotyczące analizy finansowej, 
rachunkowości i sprawozdawczości z literatury, baz danych, przepisów prawa 
potrafi wykorzystywać wiedzę ze sprawozdawczości i analizy finansowej do 
rozwiązywania problemów     
potrafi komunikować się w zróżnicowanych kręgach odbiorców  
potrafi współpracować w interdyscyplinarnych zespołach 
potrafi realizować własne uczenie się w toku kształcenia ustawicznego  

P7S_UW 
 
P7S_UW 
 
P7S_UK 
P7S_UO 
P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZE 

AISF_K1 
AISF_K2 
 
AISF_K3 
AISF_K4 
AISF_K5 

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów i 
zasięgania opinii ekspertów  
jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 
jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych  
jest gotów do odpowiedzialnego postepowania z poszanowaniem zasad etyki 

P7S_KK 
P7S_KK 
 
P7S_KO 
P7S_KO 
P7S_KR 

 

 

4. Program studiów     

 Lp. Przedmiot / moduł 
Przedmiot/moduł w języku 
angielskim 

Liczba 
godzin 
łącznie 

Liczba  
godzin 

teoretycznych 

Liczba godzin 
praktycznych 

Punkty 
ECTS 

P1- 
Uwarunkowania regulacyjne i 
organizacyjne rachunkowości i 
sprawozdawczości  

Regulatory and 
organizational aspects of 
accounting and reporting 

8 2 6 3 

P2- 
Rachunkowość według 
krajowego prawa bilansowego  

Accounting according to 
national accounting law 

8 2 6 3 

P3- Sprawozdawczość finansowa Financial Reporting 12 2 10 4 

P4- 
Rachunek przepływów 
pieniężnych Cash Flow Statement  

8 2 6 3 

P5- 
Sprawozdanie z działalności 
jednostki  Business Activity Report 

4 2 2 2 

P6- 
Międzynarodowe standardy 
sprawozdawczości finansowej 

International Financial 
Reporting Standards 

8 2 6 3 

P7- 
Konsolidacja sprawozdań 
finansowych 

Consolidation of Financial 
Statements 

8 2 6 3 

P8- Metody analizy finansowej  
Methods of Financial 
Analysis 

4 2 2 2 

P9- 
Analiza decyzji inwestycyjnych i 
ocena finansowa projektów   

Analysis of Investment 
Decisions and Financial 
Appraisal of Projects  

8 2 6 3 

P10- 
Analiza wskaźnikowa 
sprawozdań finansowych 

Ratio Analysis of Financial 
Statements 

16 2 14 5 

P11- 
Ocena płynności finansowej i 
kapitału obrotowego netto 

Assessment of Financial 
Liquidity and Net Working 
Capital 

8 2 6 3 

P12- Metody przewidywania Methods of Predicting 8 2 6 3 
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trudności finansowych i 
prognozowanie bankructwa  

Financial Distress and 
Forecasting Bankruptcy 

P13- 
Analiza źródeł finansowania 
działalności firmy 

Analysis of Financing 
Sources for the Company's 
Operations 

8 2 6 3 

P14- 
Wycena spółek i zarządzanie 
wartością 

Corporate Valuationand 
and Value Management 

8 2 6 3 

P15- 
Rachunkowość kreatywna a 
interpretacja sprawozdań 
finansowych 

Creative Accounting and 
Interpretation of Financial 
Statements 

8 2 6 3 

P16- 
Analiza finansowa małych i 
średnich przedsiębiorstw 

Financial Analysis of Small 
and Medium-Sized 
Enterprises 

8 2 6 3 

P17- 
Planowanie finansowe i 
biznesplan 

Financial Planning and 
Business Plan 

8 2 6 3 

P18- Audyt sprawozdań finansowych  
Audit of Financial 
Statements 

4 2 2 2 

P19- 
Sprawozdawczość na potrzeby 
interesariuszy zewnętrznych  

Reporting for External 
Stakeholders’ Needs 

8 2 6 3 

P20- 
Elementy analizy 
fundamentalnej 

Elements of Fundamental 
Analysis 

4 2 2 2 

P21- 
Sprawozdanie finansowe – Case 
Study 

Financial Statement – Case 
Study 

4 0 4 3 

Suma:  160 40 120 62 

 

W programie studiów dokonano zmian w zakresie powyżej 30% ogólnej liczby efektów uczenia się: TAK/NIE 

 

5. Metody i narzędzia dydaktyczne 

M1 – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 
M2 – analiza przypadków 

M3 – ćwiczenia warsztatowe 
M4 – symulacje decyzyjne 

 

6. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

a) na poziomie poszczególnych przedmiotów (ocena formująca i podsumowująca) 

O1 – ćwiczenia w grupach  
O2 – analizy przypadków i rozwiązywanie problemów 

O3 – zadania i ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez słuchaczy 
O4 – egzamin końcowy  

 

7. Kwalifikacja cząstkowa PRK 

Poziom 7 

 

 

 

 

 


