
PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Rachunkowość finansowa UEK-ACCA studia trzysemestralne 

 Katedra Rachunkowości Finansowej UEK: 

 

1. Adresaci studiów:  

Program studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK – ACCA w trybie 

trzysemestralnym oferowany jest absolwentom studiów wyższych po wszystkich kierunkach studiów 

licencjackich, inżynierskich i magisterskich. 

Studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK - ACCA są przeznaczone dla 

pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu 

biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami, 

rachunkowością i zarządzaniem. Dzięki kwalifikacji ACCA rozwiniesz umiejętności niezbędne na 

takich stanowiskach, jak: 

 Członek zarządu ds. finansowych (CFO) 

 Kontroler finansowy 

 Analityk biznesowy 

 Audytor 

 Specjalista ds. controllingu 

 Zarządzający funduszami inwestycyjnymi 

 Manager ds. planowania i analiz 

 Manager ds. raportowania 

 Dyrektor ds. ryzyka 

 Dyrektor finansowy 

Posiadanie certyfikatu ACCA stanowi spełnienie jednego z wymogów stawianych 

kandydatom na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających ( podstawa prawna: 

Art. 19.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz.U. 

2016 poz. 2259) 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł licencjata lub magistra. 

 

2. Cel studiów podyplomowych: 

 

Najważniejszym celem studiów podyplomowych jest wspieranie słuchaczy w poszerzeniu 

wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz zdobyciu 

prestiżowej kwalifikacji ACCA, która jest obecnie podstawą do rozwoju kariery zawodowej zarówno 

w kraju, jak i za granicą. 

Słuchacze uzyskają nowoczesną wiedzę, która ułatwi wszechstronne zrozumienie procesów 

finansowych zachodzących w biznesie oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na 

prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji 

biznesowych. 
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Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie  

i ACCA i uzyskanej akredytacji, ukończenie programu studiów podyplomowych Rachunkowość 

finansowa UEK – ACCA i zdanie egzaminów z akredytowanych przedmiotów pozwoli słuchaczom 

na otrzymanie zwolnień z wszystkich egzaminów z poziomu Fundamentals. Ponadto ukończenie 

studiów otwiera drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu 

rachunkowości i finansów. 

Program studiów oraz egzaminy w standardzie ACCA zostaną przeprowadzone w języku 

polskim. 

 

3. Program studiów: 

  Semestr II 

5. Rachunek kosztów (F5) 20 E 4 

6. Rachunkowość zarządcza (F5) 30 E 5 

7. Rynek kapitałowy oraz znaczenie zasad ładu korporacyjnego 10 Z 1 

8. Wprowadzenie do finansów publicznych 10 Z 1 

9. Standardy sprawozdawczości finansowej (F7) 25 E 5 

10. Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości (F7) 25 E 5 

11. Konsolidacja sprawozdań finansowych (F7) 10 E 2 

Semestr III 

12. Rachunkowość podatkowa (F6) 20 E 4 

13. Rewizja finansowa (F8) 20 E 4 

14. Kontrola i audyt wewnętrzny (F8) 15 E 3 

15. Zarządzanie finansami w ujęciu międzynarodowym (F9) 30 E 5 

16. Elementy matematyki finansowej - wycena papierów 

wartościowych 
15 Z 

1 

SUMA: 290   45 

 

 

 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

Liczba 

godzin 
Forma zaliczenia 

ECTS 

  Semestr I 

1. Podstawy zarządzania z elementami etyki w biznesie (F1) 10 Z 1 

2. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej (F2) 10 Z 1 

3. Wprowadzenie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 

(F3) 
20 Z 

2 

4. Elementy prawa w działalności gospodarczej (F4) 20 Z 1 
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4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin: 

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym w Krakowie (zajęcia 

weekendowe). Wymiar godzin studiów podyplomowych przypadających na słuchacza - 290 godzin. 

Czas trwania studiów podyplomowych - trzy semestry. 

 

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych będzie 16 przedmiotów, na których  

prezentowane będą treści teoretyczne oraz praktyczne, poparte doświadczeniem naukowym oraz 

zawodowym wykładowców. Warunkiem zaliczenia studiów jest: 

 uczestnictwo w zajęciach (min. 2/3 obecności) i zrealizowanie w trakcie studiów podyplomowych 

w UEK określonego programu kształcenia, 

 pozytywne zdanie przed ukończeniem studiów podyplomowych w UEK wszystkich egzaminów 

z 9 przedmiotów objętych akredytacją, uprawniających do uzyskania zwolnień z egzaminów 

ACCA: Business and Technology (BT), Management Accounting (MA),  Financial Accounting 

(FA), Corporate and Business Law (LW), Performance Management (PM), Taxation (TX), 

Financial Reporting (FR), Audit and Assurance (AA), Financial Management (FM),   

 pozytywne złożenie egzaminu końcowego wraz z obroną pracy dyplomowej. 

 

 

6. Efekty uczenia się 
 

 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Nazwa studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK - ACCA 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, z którymi 
związany jest kierunek studiów 

Dziedzina: nauki społeczne 

Dyscyplina: ekonomia i finanse 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 

Poziom studiów Studia podyplomowe 

Liczba semestrów 3 

Symbol 
efektu  

uczenia się 
dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

efektów 
uczenia się 

Charakterystyki 
drugiego stopnia 

P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: 
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ACCA3_W01 
pojęcia i kategorie ekonomiczne oraz prawne z zakresu 
zarządzania i etyki w biznesie, rachunkowości finansowej i 
zarządczej oraz prawa gospodarczego i międzynarodowego 

P7S_WG 
 

ACCA3_W02 
zasady dotyczące rachunkowości, uregulowania prawne oraz 
zasady nadzoru korporacyjnego i publicznego, procedury rewizji  
finansowej oraz kontroli i audytu wewnętrznego  

P7S_WG 

ACCA3_W03 
metody sporządzania sprawozdań finansowych oraz założenia 
systemu podatkowego i polityki finansowej państwa i źródła 
prawa podatkowego 

P7S_WG  

ACCA3_W04 

zaawansowane metody i narzędzia opisu wykorzystywane w 
systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, w tym do wyceny 
jednostek gospodarczych, oceny ich sytuacji i poprawy 
efektywności funkcjonowania, a także metody wyceny papierów 
wartościowych 

P7S_WG  

ACCA3_W05 

zasady wykonywania zawodów w obszarze finansów  
i rachunkowości, a także normy etyczne i moralne, które powinny 
cechować osoby zawodowo zajmujące się finansami, 
rachunkowością i rewizją finansową 

P7S_WK  

ACCA_W06 
zasady funkcjonowania jednostek gospodarczych i zachodzące w 
nich procesy gospodarcze oraz akty prawne regulujące ich 
funkcjonowanie  

P7S_WK  

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

ACCA3_U01 

samodzielnie pozyskiwać dane, prawidłowo interpretować  
i wyjaśniać zjawiska ekonomiczno – finansowe, a także 
zachodzące między nimi relacje z wykorzystaniem wiedzy  
z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami 

P7S_UW  

ACCA3_U02 

samodzielnie formułować i proponować rozwiązania konkretnych 
problemów z obszaru ekonomii, finansów, a w szczególności 
rachunkowości i rewizji finansowej oraz samodzielnie 
podejmować decyzje w tym zakresie, wykorzystując właściwe 
metody i narzędzia  

 
P7S_UW  

ACCA3_U03 

prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, normami 
i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) przy 
rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu ukończonych 
studiów podyplomowych  

P7S_UW 

ACCA3_U04 

komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu finansów i 
rachunkowości, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, a także 
potrafi przygotować różnego rodzaju opracowania i raporty 
pisemne w języku polskim lub obcym 

P7S_UK  

ACCA3_U05 
uczyć się samodzielnie przez całe życie oraz planować własny 
rozwój zawodowy 

P7S_UU 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 

   

ACCA3_K01 
do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym 
doskonalenia i aktualizowania wiedzy z zakresu finansów  
i rachunkowości rozszerzonej o wymiar interdyscyplinarny 

P7S_KR  
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ACCA3_K02 
do  oceny procesów/zjawisk zachodzących w obszarze finansów 
i rachunkowości, w tym do krytycznej oceny istniejących 
rozwiązań z tego zakresu 

P7S_KK  

ACCA3_K03 
do realizacji zadań zawodowych zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej oraz rozumie społeczne skutki stosowania zdobytej 
wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej  

 
P7S_KK  

ACCA3_K04 
do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, wykazując  
inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych 

 
P7S_KO  

 
 
Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 

 

 ACCA3 – kierunek studiów podyplomowych „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA 
studia trzysemestralne” 

 W – kategoria wiedzy 

 U – kategoria umiejętności 

 K – kategoria kompetencji społecznych 

 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
 

Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się: 
 

 P – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) 

 P7S – charakterystyka drugiego stopnia poziomu 7 PRK 
 
P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA): 

 P7S_WG – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębia) 

 P7S_WK – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst) 
 
P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI): 

 P7S_UW – charakterystyka drugiego stopnia (wykorzystanie wiedzy) 

 P7S_UK – charakterystyka drugiego stopnia (komunikowanie się) 

 P7S_UO – charakterystyka drugiego stopnia (organizacja pracy) 

 P7S_UU – charakterystyka drugiego stopnia (uczenie się) 
 
P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE): 

 P7S_KK – charakterystyka drugiego stopnia (oceny/krytyczne podejście) 

 P7S_KO – charakterystyka drugiego stopnia (odpowiedzialność) 

 P7S_KR – charakterystyka drugiego stopnia (rola zawodowa) 
 


