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UCHWAŁA  NR  R.0000.159.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 24 września 2020 r. 

 

 

w sprawie 

 

 
ustalenia programu studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość 

 

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

ustala:  

 

 

§ 1 

 

Program studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. 

 

 

§ 2 

 

Program studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 
 

 

 



 

 

SENAT 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 41 • fax  71 3680770 
e-mail:rektor@ue.wroc.pl 
www.ue.wroc.pl 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.159.2020 z 24 września 2020 r. 

 

1.Sylwetka absolwenta i cele studiów  

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie finansów i rachunkowości 
podmiotów gospodarczych należących do różnych branż i sektorów, w szczególności m.in. firm usługowych, handlowych i 
produkcyjnych oraz firm świadczących usługi finansowe (BPO, SSC itp.). 
Studia są ukierunkowane na podniesienie kompetencji i wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w wielu 
obszarach finansów i rachunkowości oraz komórkach, które mają kontakt z obszarami finansowymi. Studia te pozwolą na 
usystematyzowanie wiedzy w zakresie rachunkowości, finansów spółek, planowania finansowego, analizy finansowej, podatków, 
przepływów pieniężnych oraz sprawozdawczości. Absolwent pozna ponadto zagadnienia dotyczące funkcjonowania firm na 
rynkach finansowych i ich współpracy z instytucjami finansowymi, takimi jak banki i zakłady ubezpieczeń.  
Studia są dedykowane dla wszystkich osób, które nie mają przygotowania ekonomicznego a pragną zdobyć kwalifikacje niezbędne 
do pracy w różnych firmach i instytucjach finansowo-księgowych lub w komórkach, w których niezbędny jest kontakt ze 
specjalistami z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwenci zdobędą umiejętności posługiwania się profesjonalnym 
słownictwem specjalistycznym z obszaru finansów i rachunkowości i będą mogli swobodnie poruszać się w rachunkowości i 
finansach.  

 

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

1. Zdolność analitycznego myślenia  
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 

WIEDZA 

FIRN_W1 
 
FIRN_W2 
 
FIRN_W3 
 
FIRN_W4 

zna i rozumie kategorie z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów i prawa 
zna i rozumie procedury, zasady i metody rachunkowości finansowej i 
rachunkowości zarządczej  
zna i rozumie narzędzia analityczne stosowane w finansach i rachunkowości   
zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne problemy funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych 
zna i rozumie zasady zarządzania finansami podmiotów gospodarczych     

P7S_WG 
 
P7S_WG 
 
P7S_WG 
 
P7S_WK 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunku):  
Finanse i rachunkowość (dla niefinansistów) 

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  
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FIRN_W5 

 
P7S_WG 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

FIRN_U1 
 
FIRN_U2 
 
FIRN_U3 
FIRN_U4 
FIRN_U5 
 

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

P7S_UW 
 
P7S_UW 
 
P7S_UK 
P7S_UO 
P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZE 

FIRN_K1 
 
FIRN_K2 
 
FIRN_K3 
FIRN_K4 
FIRN_K5 

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu finansów i 
rachunkowości  
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów o 
znaczeniu finansowym i zasięgania opinii ekspertów  
jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 
jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych  
jest gotów do odpowiedzialnego postępowania 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- 
Rachunkowość jako źródło 
informacji w biznesie 

Accounting as a source of 
information in business 

8 2 6 3 

P2- 
Rachunkowość finansowa i 
ewidencja w księgach 
rachunkowych  

Financial accounting and 
bookkeping   

20 2 18 6 

P3- Sprawozdawczość finansowa Financial Reporting 8 2 6 3 

P4- 
Przepływy pieniężne w firmie 
(cash flow) 

Cash flow in the company 8 2 6 3 

P5- Rachunek kosztów Cost accounting 8 2 6 3 

P6- 
Podstawy matematyki 
finansowej 

Basics of financial 
mathematics 

4 2 2 2 

P7- 
Podejmowanie decyzji 
inwestycyjnych i ocena 
finansowa projektów  

Making investment 
decisions and appraisal fo 
projects  

8 2 6 3 

P8- Rachunkowość menedżerska Managerial accounting 16 2 14 6 

P9- Controlling Controlling 8 2 6 3 

P10- 
Zarządzanie płynnością 
finansową i kapitałem 
obrotowym 

Liquidity management and 
working capital 
management 

8 2 6 3 

P11- 
Finansowanie działalności firmy 
i pozyskiwanie kapitału 

Financing the company's 
operations and raising 
capital 

4 2 2 3 

P12- 
Budżetowanie operacyjne i 
finansowe 

Operational and financial 
budgeting 

8 2 6 3 

P13- Podatki dochodowe Income taxes 8 2 6 3 

P14- Podatki pośrednie (VAT) Indirect taxes (VAT) 8 2 6 3 

P15- Podstawy wyceny spółek Basis of company valuation 8 2 6 3 

P16- Rynki i instrumenty finansowe 
Financial markets and 
financial instruments 

8 2 6 3 

P17- Wskaźniki finansowe i analiza Financial indicators and 8 2 6 3 
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sprawozdań finansowych analysis of financial 
statements 

P18- Zarządzanie kosztami Cost management 8 2 6 3 

P19- Rachunkowość małych firm  
Accounting of small 
enterprises  

4 2 2 3 

Suma:  160 40 120 60 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


