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PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Studia podyplomowe „Rachunkowość menedżerska UEK-DMA” 

Katedra Rachunkowości Finansowej UEK 

 
1. Adresaci studiów: 

 

Studia podyplomowe “Rachunkowość menedżerska UEK-DMA” są przeznaczone dla 

pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych i niefinansowych działających w 

otoczeniu biznesowym.  

W szczególności oferta studiów skierowana jest do kadry zarządzającej, specjalistów 

rachunkowości zarządczej i controlingu, zarządzających finansami, analityków finansowych, 

pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów finansowych, controllerów, 

pracowników działów controlingu oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami i 

technikami wspomagającymi zarządzanie biznesem i wykorzystaniem szeroko rozumianej 

rachunkowości w zarządzaniu. 

Oferta studiów jest skierowana również dla pracowników różnych instytucji finansowych i 

niefinansowych działających w otoczeniu biznesowym oraz wszystkich zainteresowanych 

wykorzystaniem szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu. 

 
2. Cel studiów podyplomowych: 

 

Słuchacze otrzymają nowoczesną wiedzę wspomagająca zarządzanie współczesnym 

biznesem, która ułatwi zrozumienie procesów zarządczych i finansowych zachodzących w biznesie 

oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie wielowariantowych analiz, 

interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych. 

Realizowany program studiów umożliwi uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu 

rachunkowości menedżerskiej, w szczególności: 

  • teorii rachunkowości zarządczej i controllingu, 

  • nowoczesnych systemów rachunku kosztów, 

  • pomiaru dokonań przedsiębiorstw i instytucji, 

  • koncepcji i modeli zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 

  • budżetowania działalności przedsiębiorstw i instytucji, 

  • komputerowego wspomagania rachunkowości zarządczej i controllingu, 

  • sprawozdawczości zarządczej i pozafinansowej, 

  • rachunkowości finansowej, 

  • zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji w warunkach niepewności, 

  • obszarów zastosowań rachunkowości i controllingu. 



3  

Program studiów jest zgodny ze standardami Instytutu CIMA (The Chartered Institute of 

Management Accountants) na poziomie CIMA Diploma in Management Accounting. 

Kompletny sylabus programu CIMA Diploma in Management Accounting obejmuje cztery moduły: 

  • E1 – Organizational Management (Zarządzanie organizacją). 

  • F1 – Financial Reporting and Taxation (Sprawozdawczość finansowa i podatki). 

  • P1 – Management Accounting (Rachunkowość zarządcza). 

  • OCS – Operational Level Case Study (Zintegrowane studium przypadku na poziomie 

operacyjnym). 

Na mocy porozumienia między Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i CIMA 

ukończenie programu studiów podyplomowych „Rachunkowość menedżerska UEK-

DMA” zwalnia z dwóch egzaminów (E1, F1). 

Słuchacze studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

uzyskują Certificate Diploma in Management Accounting wydawany przez CIMA po zdaniu 

egzaminów wewnętrznych w języku polskim i dwóch egzaminów zewnętrznych P1 i OSC języku 

angielskim oraz wniesieniu odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA i po 

spełnieniu wymagań określonych w odrębnym regulaminie studiów. 
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3. Program studiów: 

 

Przedmiot Liczba godzin ECTS 

1) Advanced Management Accounting (includes Capital 

and Operating Budgeting)/ Zaawansowana 

rachunkowość zarządcza (zawiera budżetowanie 

operacyjne                                         i kapitałowe) 

 

15 2 

2) Cost Accounting and Cost Management/ Rachunek 

kosztów i zarządzanie kosztami           

 

15 2 

3) Investment and Portfolio Management / Zarządzanie 

portfelem inwestycyjnym 

 

10 2 

4) Accounting for Financial Instruments / 

Rachunkowość instrumentów finansowych   

 

10 2 

5) Risk management / Zarządzanie ryzykiem  

 

10 2 

6) Decision Making in Risk Conditions and Uncertainty 

/ Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i 

niepewności  

 

10 2 

7) Advanced Financial Accounting / Zaawansowana 

rachunkowośc finansowa 

 

15 2 

8) International Financial Reporting Standards / 

Standardy sprawozdawczości finansowej   

 

35 3 

9) Tax Law and Corporate Tax Strategies 

(Fundamentals of Business Taxation) / Prawo 

podatkowe i  strategie podatkowe przedsiębiorstw  

 

10 2 

10) Financial Analysis and Financial Planning / Analiza 

sprawozdań finansowych i planowanie finansowe 

 

10 2 

11) Management of Net Working Capital / Zarządzanie 

kapitałem obrotowym netto 

 

10 2 
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12) Corporate Governance (Regulatory Environment for 

Financial Reporting and Corporate Governance) / 

Nadzór korporacyjny (Środowisko regulacyjne dla 

sprawozdawczości finansowej i ładu korporacyjnego)  

 

10 2 

13) Management of The Organization and Business 

Model / Zarzadzanie organizacją i modele biznesu  

 

20 3 

14) Financial Management (include Managing the 

Finance Function) / Zarządzanie finansami (w tym 

zarządzanie operacjami finansowymi)  

 

15 3 

15) Marketing / Marketing  

 

10 2 

16) Business Proces Outsourcing (BPO) / Outsourcing 

usług finansowych 

 

10 2 

Human  Resources  Management  / 

 Zarządzanie  zasobami  ludzkimi 

15 3 

17) Managing Technology and Information / 

Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem i 

zarządzanie informacją 

 

10 2 

18) Operations Management (Enterprise Management) / 

Zarzadzanie operacyjne                     w organizacji 

 

15 3 

19) Exam Technique Sessions  

 

10 2 

RAZEM 265 45 
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4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin: 

 

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty oraz w 

piątki lub niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 265 godzin. Czas trwania studiów 

podyplomowych to dwa semestry. 

 
5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych będzie 20 przedmiotów wykładowych, 

w ramach których prezentowane będą treści teoretyczne oraz przykłady praktyczne. Poszczególne 

egzaminy kończą się napisaniem testu, formą pisemną i case study (w zależności od przedmiotu). 

Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego w formie ustnej. 

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na 

zajęciach, a także pozytywne oceny z egzaminów semestralnych oraz egzaminu końcowego oraz 

zdanie egzaminów zewnętrznych (P1 i OCS) w standardzie CIMA. 

Studia nie wprowadzają wymogu, zgodnie z odrębnymi uregulowaniami prawnymi, 

napisania pracy dyplomowej. 
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6. Efekty uczenia się 

 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Kierunek na którym prowadzone są studia 
podyplomowe 

Rachunkowość menedżerska UEK-DMA 

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

Dziedzina: nauki społeczne 

Dyscyplina: ekonomia i finanse 

Profil studiów Ogólno-akademicki 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 

Poziom studiów Studia podyplomowe 

Liczba semestrów 2 

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: 

CIMA_DMA 
_W01 

Pojęcia i kategorie ekonomiczne oraz teorie                             
naukowe, kierunki ich rozwoju i metodykę badań                    
właściwą dla studiów podyplomowych z zakresu                    
rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, podatków 
oraz zarządzania organizacyjnego w ujęciu krajowym  
i międzynarodowym. 

P7S_WG_S1 
 

 CIMA_DMA 
_W02 

Zaawansowane mechanizmy funkcjonowania: rynku 
finansowego, przedsiębiorstw, nowych technologii w 
przedsiębiorstwach, zarządzanie ryzykiem, technologię  
blockchain, bigdata oraz cybersecurity i nadrzędne zasady 
rachunkowości oraz koncepcje zachowania kapitału. 

P7S_WG_S2 

CIMA_DMA 
_W03 

Zaawansowane metody i narzędzia opisu wykorzystywane 
w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, w tym do 
analizy finansowej oraz wyceny przedsiębiorstw, oceny ich 
sytuacji i poprawy efektywności funkcjonowania. 

P7S_WG S3 

CIMA_DMA 
_W04 

Zaawansowane zasady działania przedsiębiorstw 
komercyjnych i niekomercyjnych oraz zachodzące w nich 
procesy gospodarcze, akty prawne krajowe i 
międzynarodowe regulujące funkcjonowanie 
rachunkowości podmiotów gospodarczych oraz regulujące 
kwestie podatkowe, w tym chroniące własność 
przemysłową i prawa autorskie. 

P7S_WK S2 

CIMA_DMA 
_W05 

Zasady i skutki stosowania nadrzędnych zasad 
rachunkowości, zasad podatkowych w ramach prawa 
krajowego i międzynarodowego 

P7S_WK S3 
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P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

CIMA_DMA 
_U01 

Prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska 
ekonomiczno-finansowe oraz wzajemne relacje 
zachodzące między nimi. 

P7S_UW S1 

CIMA_DMA 
_U02 

Samodzielnie formułować i proponować rozwiązania 
konkretnych problemów z  obszaru rachunkowości 
zarządczej i finasnowej, sprawozdawczości finasnowej i 
podatków oraz zarządzania organizacyjnego, 
a w szczególności zaawansowanej rachunkowości 
zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem 
przedsiebiorstw, zarządzania finansami, zarządzania 
zasobami ludzkimi, zarządzania operacyjnego w 
organizacji, prawa podatkowego i strategii podatkowych 
przedsiębiorstw  oraz samodzielnie potrafi podejmować 
decyzje w tym zakresie, wykorzystując właściwe metody i 
narzędzia. 

 
P7S_UW S2 

CIMA_DMA 
_U03 

Prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, 
normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) 
przy rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu 
rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i podatków 
oraz zarządzania organizacyjnego).   

P7S_UW_S3 

CIMA_DMA 
_U04 

Samodzielnie pozyskiwać dane do analizowania procesów 
i zjawisk ekonomiczno-finansowych oraz dokonywać 
właściwych obliczeń, ocen, krytycznej analizy, syntezy, 
twórczej interpretacji i prezentacji pozyskanych informacji. 

P7S_UW S4 

CIMA_DMA 
_U05 

Posiada umiejętność komunikowania się na tematy 
specjalistyczne z zakresu rachunkowości, 
sprawozdawczości i podatków oraz zarządzania 
organizacyjnego, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, a 
także przygotowania wystąpienia publicznego oraz 
przygotować zaawansowane opracowania pisemne w 
języku polskim lub obcym. 

P7S_UK S1 

CIMA_DMA 
_U06 

Współdziałać i pracować w grupie, kierować pracą zespołu, 
ma poczucie odpowiedzialności za efekty pracy swojej i 
zespołu oraz przewiduje skutki społeczne swojej 
działalności i akceptuje ich konsekwencje. 

P7S_UO S1 

CIMA_DMA 
_U07 

Uczyć się samodzielnie przez całe życie, planować własny 
rozwój i ukierunkowywać innych w zakresie problematyki 
rachunkowości. 

P7S_UU S1 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 

CIMA_DMA 
_K01 

Do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym 
doskonalenia i aktualizowania wiedzy z zakresu rachunkowości, 
sprawozdawczości finansowej, podatków oraz zarządzania 
organizacyjnego rozszerzonej o wymiar interdyscyplinarny. 

 
 

P7S_KK S1 
P7S_KR S1 

CIMA_DMA 
_K02 

Do krytycznego korzystania ze źródeł wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomiki 
przedsiębiorstw, prawa podatkowego,  finansów, 
sprawozdawczości finasnowej, zarządzania organizacyjnego a 
zwłaszcza rachunkowości. 

P7S_KK S2 
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CIMA_DMA 
_K03 

Ocenić procesy/zjawiska zachodzące w obszarze 
rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, podatków, 
zarządzania organizacyjnego, w tym jest gotów do krytycznej 
oceny istniejących rozwiązań z tego zakresu. 

 
P7S_KK S3 

CIMA_DMA 
_K04 

Do oceny społecznych skutków stosowania zdobytej wiedzy i 
umiejętności w praktyce zawodowej, realizacji zadań 
zawodowych zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także 
podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad. 

P7S_KR S2 

CIMA_DMA 
_K05 

Myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz podejmowania  
inicjatywy  i samodzielnych  decyzji w działaniach zawodowych. 

 
P7S_KO S1 

 

 

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 

 

 CIMA-DMA – kierunek studiów podyplomowych „Rachunkowość menedżerska UEK-DMA” 

 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) 
 

 


