
RACHUNKOWOŚĆ
I AUDITING

opiekun specjalności:

prof. dr hab. Edward Nowak

prezentuje:
prof. dr hab. Edward Nowak

Instytut Rachunkowości

OFERTA SPECJALNOŚCI



AGENDA

�ADRESACI OFERTY

�OPIS OFERTY

�PROFIL ABSOLWENTA

�WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

�RYNEK PRACY

�PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE

�PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU

�MOCNE STRONY



ADRESACI OFERTY

OFERTA JEST SKIEROWANA 
DO STUDENTÓW 

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, 
INFORMATYKI I FINANSÓW 

KIERUNKU FINANSE I 
RACHUNKOWOŚĆ

STUDIÓW I STOPNIA



OPIS OFERTY

Oferujemy nowoczesną specjalność, zorientowaną

na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności 

z zakresu organizacji i prowadzenia                              
rachunkowości i auditingu

w różnych jednostkach gospodarczych i organizacjach

zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami 
wewnętrznymi. 



PROFIL ABSOLWENTA

ABSOLWENT

Potrafi 

przeprowadzać 

kontrolę finansową

Potrafi sporządzać i 

analizować sprawozdania 

finansowe

Umie prowadzić 

rachunkowość w 

przedsiębiorstwie



WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI
Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę dotyczącą organizacji 

rachunkowości wspomaganej komputerowo, przygotowania informacji z 

rachunkowości na potrzeby oceny działalności różnych jednostek oraz 

zasad analizy finansowej, rewizji finansowej i kontroli podatkowej.

Absolwenci uzyskują ponadto praktyczne umiejętności z zakresu 

prowadzenia ewidencji księgowej i dokonywania rozliczeń podatkowych 

oraz stosowania różnych instrumentów w procesie auditingu finansowego 

zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

Absolwenci zdobywają również umiejętności dotyczące prowadzenia 

rachunkowości w jednostkach gospodarczych i instytucjach oraz w 

biurach rachunkowych, a także przeprowadzania auditingu przez biegłych 

rewidentów i kontrolerów z urzędów skarbowych.



RYNEK 
PRACY

Dodatkowym atutem jest 
możliwość wykorzystania 

zdobytej wiedzy 
i umiejętności przy 

organizowaniu własnej 
działalności gospodarczej.

samodzielni księgowi

pracownicy służb finansowo-księgowych

główni księgowi

analitycy finansowi

doradcy finansowi

audytorzy

kontrolerzy podatkowi



PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE

1. Audyt wewnętrzny

2. Sprawozdawczość 
elektroniczna

3. Sprawozdawczość 
zarządcza 

4. Controlling personalny



PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU

1. Podatki w rachunkowości 

2. Polityka podatkowa przedsiębiorstwa

3. Polityka rachunkowości 

4. Rachunkowość budżetowa 

5. Audyt projektów unijnych

6. Rachunkowość instytucji finansowych 

7. Rachunkowość podmiotów powiązanych 

8. Controlling w organizacjach pożytku 
publicznego 
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MOCNE STRONY

� Rachunkowość jest światowym językiem BIZNESU 

� Przekazywana wiedza jest zgodna ze standardami 

międzynarodowymi oraz regulacjami Unii Europejskiej 

� Absolwenci mają możliwości zatrudnienia w służbach 

finansowo-księgowych na różnych stanowiskach zarówno 

w sektorze prywatnym, jak i publicznym 

� Zdobyta wiedza ułatwia przygotowanie się do egzaminów 

na biegłego rewidenta, specjalisty ds. Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej, audytora 

wewnętrznego

� Specjalność ma akredytację ACCA

� Wysoki prestiż zawodu specjalisty ds. rachunkowości 
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