
UCHWAŁA  
 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr T.0022.35.2021 
z dnia 10 maja 2021 roku  

 
w sprawie  

ustalenia zmienionych programów studiów podyplomowych  
realizowanych w Instytucie Finansów 

 
 
 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 i art. 160 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst  jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 478), oraz ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 226), 
uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się zmienione programy studiów realizowanych w Instytucie Finansów: 

1) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Analityk finansowy CFA®, 
2) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Analiza danych na rynkach 

finansowych z pakietem R, 
3) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Bankowość: Europejski 

Certyfikat Bankowca, 
4) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Bankowość i finanse cyfrowe, 
5) Program  dwusemestralnych studiów podyplomowych Doradca do spraw ochrony 

środowiska, 
6) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Pośrednik i agent kredytu 

hipotecznego, 
7) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Profesjonalny doradca finansowy 
8) program dwusemestralnych studiów Podyplomowych Rachunkowość budżetowa 

w jednostkach samorządu  terytorialnego, 
9) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK-

ACCA, 
10) program trzysemestralnych studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK-

ACCA, 
11) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Rachunkowość i finanse, 
12) program trzysemestralnych studiów podyplomowych Rachunkowość i finanse, 
13) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki dla 

zawodów prawniczych, 
14) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Rachunkowość menedżerska 

UEK-CIMA, 
15) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Rachunkowość menedżerska 

UEK-DMA, 
16) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Rachunkowość podmiotów 

leczniczych, 
17) program trzysemestralnych studiów podyplomowych Studia podyplomowe UEK 

przygotowujące do egzaminów ACCA Strategic Professional, 
18) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego, 
19) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem 

finansowym, 
 

w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach do niniejszej uchwały 



 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastosowaniem do cykli studiów 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

          REKTOR  
 
 
 

dr hab. Stanisław Mazur,  prof. UEK 


