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PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Rachunkowość i finanse studia trzysemestralne 

Katedra Finansów i Polityki Finansowej UEK 

 

1. Adresaci studiów:  

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób pragnących zapoznać się z wiedzą z 

zakresu rachunkowości i finansów, dla osób planujących podjąć pracę w działach księgowo–

finansowych. 

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem 

ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. 

 

2. Cel studiów podyplomowych: 

Celem studiów jest kształcenie od podstaw z zakresu rachunkowości finansowej, 

rachunku kosztów i wyników, rachunkowości podatkowej, budżetowej, zasad analizy 

sprawozdań finansowych i ich wykorzystania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. 

Ponadto, słuchacze zapoznają się również z wybranymi zagadnieniami prawa w szczególności 

prawa podatkowego. 

 

3. Program studiów: 

Lp. Moduł Nazwa przedmiotu Wymiar godzin 
Punkty 

ECTS 

1.  

MODUŁ I                                  

WYBRANE 

ZAGADNIENIA 

PRAWA                                                

Elementy prawa cywilnego 5 1 

Prawo gospodarcze 10 1 

Elementy prawa pracy 5 1 

Prawo celne 4 1 

Prawo papierów wartościowych 5 1 

Międzynarodowe prawo podatkowe 6 1 

Zamówienia publiczne 8 1 

Razem Moduł I 43 7 

2. 
MODUŁ II 

RACHUNKOWOŚĆ 

Podstawy rachunkowości 15 2 

Rachunkowość finansowa 42 6 

Rachunek kosztów i wyników 20 3 

Rachunkowość podatkowa 8 1 

Rachunkowość zarządcza 10 1 

Rachunkowość budżetowa 6 1 

Sprawozdawczość finansowa jednostki 12 2 

Sprawozdawczość finansowa grup 

kapitałowych 
6 1 

Auditing 10 2 

Książka przychodów i rozchodów 4 1 

Rachunkowość informatyczna 10 1 
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Analiza finansowa 15 2 

Zarządzanie firmą 6 1 

Razem Moduł II 164 24 

3. 
MODUŁ III                                

POLSKI SYSTEM 

PODATKOWY              

System finansowy i polityka finansowa 

państwa 
20 3 

Ordynacja podatkowa  8 1 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 2 

Podatek dochodowy od osób prawnych 10 1 

Podatek od towarów i usług 12 2 

Podatek akcyzowy 4 1 

Podatki lokalne, opłata skarbowa, podatek od 

czynności cywilno-prawnych 
5 1 

Podstawy ekonomii 5 1 

System ubezpieczeń społecznych 5 1 

Kontrola podatkowa, celno-skarbowa i 

postępowanie podatkowe 
4 1 

Razem Moduł III 83 14 

5. MODUŁ I – III RAZEM 290 45 

 

4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin: 

Studia trwają trzy semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć 

dydaktycznych wynosi 290.  

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

Każdy semestr studiów kończy się egzaminem pisemnym, mającym na celu weryfikację 

wiedzy słuchaczy z zakresu realizowanych treści poszczególnych przedmiotów prowadzonych 

w ramach danego modułu.  

Po uzyskaniu pozytywnych wyników trzech testów semestralnych oraz egzaminie 

końcowym   słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane 

przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

 

6. Efekty uczenia się: 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Kierunek na którym prowadzone są studia 

podyplomowe  
Rachunkowość i finanse – studia 

trzysemestralne 

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 
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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: 

RiF3_W01 
pojęcia i kategorie ekonomiczne oraz teorie naukowe, kierunki ich 

rozwoju i metodykę badań właściwą dla studiów podyplomowych 

z zakresu finansów i rachunkowości. 
P7S_WG 

RiF3_W02 zasady prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, 
P7S_WG 
P7S_WK 

RiF3_W03 
konstrukcje i zasady poboru danin publicznych, źródła prawa 

podatkowego w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz 

procedury kontroli podatkowej, 
P7S_WG 

RiF3_W04 
system rachunkowości, rachunkowości finansowej, zarządczej, 

budżetowej i podatkowej oraz zawartość informacyjną 

poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. 
P7S_WG 

RiF3_W05 
elementy i zasady funkcjonowania systemu finansowego, ma 

wiedzę o polityce finansowej państwa w wymiarze krajowym i 

ponadnarodowym. 
P7S_WG 

RiF3_W06 

zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz 

sposoby zarządzania finansami w działalności gospodarczej, w tym 

konstrukcję i interpretację wskaźników oceny kondycji finansowej 

przedsiębiorstwa.   

P7S_WG 
P7S_WK 

RiF3_W07 
normy etyczne i moralne, które powinny cechować osoby 

zawodowo zajmujące się rachunkowością i finansami oraz reguły i 

zasady wykonywania zawodu. 
P7S_WK 

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

RiF3_U01 

samodzielnie pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk 

ekonomiczno-finansowych z wykorzystaniem metod badawczych, 

a także zachodzące między nimi relacje z wykorzystaniem wiedzy 

z zakresu rachunkowości i finansów. 

P7S_UW 

RiF3_U02 

formułować i rozwiązywać konkretne problemy z zakresu finansów 

i rachunkowości oraz potrafi podejmować rozstrzygnięcia w 

zakresie polityki rachunkowości i jej stosowania w konkretnych 

jednostkach. 

P7S_UW 

 

RiF3_U03 

prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, normami i 

regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) przy 

rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu ukończonych 

studiów podyplomowych rachunkowości i finansów. 

P7S_UW 

 

RiF3_U04 
komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu finansów i 

rachunkowości, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, a także 

przygotowania wystąpienia publicznego, prowadzenia debaty. 
P7S_UK 

RiF3_U05 
współdziałać i pracować w grupie, a także jest w stanie przyjąć 

odpowiedzialność za pełnioną funkcję w grupie.  
P7S_UO 

RiF3_U06 
uczyć się samodzielnie przez całe życie, planować własny rozwój i 

ukierunkowywać innych w zakresie finansów i rachunkowości. 
P7S_UU 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 
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RiF3_K01 
do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych. 
P7S_KK 

RiF3_K02 
do oceny procesów/zjawisk zachodzących w obszarze finansów i 

rachunkowości, w tym jest gotów do krytycznej oceny istniejących 

rozwiązań z tego zakresu. 
P7S_KK 

RiF3_K03 

do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce 

zawodowej, realizuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej, a także podejmuje działania na rzecz przestrzegania 

tych zasad. 

P7S_KR 

RiF3_K04 
do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, posiada 

inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych. 
P7S_KO 

 

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 

 

 RiF3 – kierunek studiów podyplomowych „Rachunkowość i finanse – 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) 

 

 

 


