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ADRESACI OFERTY

Studenci UE we Wrocławiu

Kierunek Finanse i Rachunkowość

studia I stopnia
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WPROWADZENIE

1) orientacja na specjalistyczną wiedzę i umiejętności z 
zakresu rachunkowości, podatków i innych obciążeń 

publicznoprawnych

2) wiedza i umiejętności wykorzystywane przy prowadzeniu 
działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne 

podmioty

3) wiedza i umiejętności zgodne z polskimi i unijnymi 
regulacjami prawa bilansowego i podatkowego
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PROFIL  ABSOLWENTA

Specjalność jest skierowana do studentów, którzy chcą się nauczyć:

1) zakładać i prowadzić księgi rachunkowe i ewidencje 
podatkowe,

2) ustalać zakres obowiązków podatkowych oraz dokonywać 
rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych,

3) sporządzać sprawozdania finansowe, deklaracje 
podatkowe i ubezpieczeniowe,

4) dokonywać analizy wpływu obciążeń podatkowych na 
działalność przedsiębiorstwa. 
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WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

1) wiedza z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, zasad 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, procedur 
identyfikacji obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych 
oraz ustalania wysokości zobowiązań publicznoprawnych.

2) umiejętności prowadzenia ewidencji na potrzeby 
sporządzania sprawozdań finansowych, ustalania zobowiązań 
podatkowych oraz dostarczania informacji o ryzykach 
podatkowych przedsiębiorstwa.

3) praktyczne umiejętności w zakresie organizacji                       
i prowadzenia rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych, 
sporządzania deklaracji i zeznań, w tym również przy 
wykorzystaniu specjalistycznych programów F-K oraz programu 
PŁATNIK.
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RYNEK PRACY

Możliwość zatrudnienia w:
a) przedsiębiorstwach, spółkach osobowych i kapitałowych,
b) kancelariach doradców podatkowych i biegłych rewidentów, biurach rachunkowych 

oraz w podmiotach  konsultingowych
c) urzędach i izbach skarbowych, jednostkach ZUS. 

Przygotowanie do pracy na wielu odpowiedzialnych stanowiskach, 
np. jako:

� specjaliści ds. rozliczeń podatkowych,

� specjaliści ds. rozliczeń ubezpieczeniowych,

� pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych,

� samodzielni księgowi,

� pracownicy organów podatkowych i kontroli,

� analitycy podatkowi w firmach audytorskich.

Możliwość prowadzenia samodzielnej działalności (zamiast zatrudnienia).6



PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE

1. Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa

2. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 

3. Kontrola podatkowa 

4. Rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe
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PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU (4 Z 8)

1. Business plan
2. Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach
3. Elektroniczna sprawozdawczość podatkowa
4. Kontrola wewnętrzna
5. Opodatkowanie w grupach kapitałowych
6. Rachunkowość służby zdrowia
7. Polityka bilansowa
8. Zarządzanie podatkami 
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MOCNE STRONY

� Możliwość zatrudnienia w różnych przedsiębiorstwach, 
głównie sektora MŚP i instytucjach na samodzielnych 
stanowiskach lub prowadzenia własnej działalności

� Uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych w każdej 
działalności działalności

� Uzyskanie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów i 
zdobycia wolnego zawodu doradcy podatkowego lub 
biegłego

� Zdobycie wiedzy i umiejętności posługiwania się 
i wykorzystywania światowego języka biznesu w 
szczególności na potrzeby rozliczeń podatkowych i 
optymalizacji podatkowej
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RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Instytut Rachunkowości
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