
PROGRAM STUDIÓW PODYLOMOWYCH 

„Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych” 

 

1. Adresaci studiów:  

Studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych” są 

realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie.  

Są adresowane głównie do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, 

komorników, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych oraz kandydatów do objęcia tych 

funkcji i stanowisk Mogą być również atrakcyjne dla absolwentów wydziałów prawa. 

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy 

licencjata, inżyniera lub magistra. 

 

2. Cel studiów: 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz 

praktycznych umiejętności i narzędzi finansowo – księgowych niezbędnych do prawidłowej 

oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostek w różnych sytuacjach. 

Absolwent uzyska praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie wykorzystania 

informacji z rachunkowości, finansów i podatków w pracy zawodowej wykonywanej  

w  ramach zawodów prawniczych. 

 

3. Program studiów: 

 

L.p. Przedmiot Wymiar  

Godzinowy 

ECTS 

1.  Rachunkowość jako język biznesu 5 1 

2. Polityka rachunkowości 10 2 

3. Czytanie i analiza bilansu - warsztaty 10 2 
4. Czytanie i analiza rachunku zysków i strat- warsztaty 10 2 
5. Czytanie i analiza rachunku przepływów pieniężnych-warsztaty 10 2 
6. Czytanie i analiza zestawienia zmian w kapitale własnym  - warsztaty 5 1 
7. Analiza informacji dodatkowej - warsztaty 5 1 
8. Rachunkowość w fuzjach i przejęciach 15 2 
9 Podział jednostek a rachunkowość  5 1 
10. Rachunkowość w sytuacji upadłości i likwidacji jednostki 10 2 



11. Finansowanie działalności jednostki  

i pozyskiwanie kapitału 

5 1 

12. Kalkulacje finansowe 5 2 
13. Zarządzanie kosztami 10 2 

14. Zarządzanie kapitałem obrotowym 5 2 
15. Podatek PIT - warsztaty 10 2 
16. Podatek CIT - warsztaty 10 2 
17. Podatek VAT – warsztaty 15 3 

18. Ceny transferowe - warsztaty 10 2 
19. Podatkowe aspekty przekształceń, fuzji i przejęć 10 2 

20. Optymalizacja podatkowa - warsztaty 10 2 

21. Systemy informatyczno - księgowe 5 1 
 Suma 180 37 

 

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 - 180 godzin.  Czas trwania 

studiów podyplomowych - dwa semestry. 

 

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych będzie 21 przedmiotów, na których 

prezentowane będą modelowe oraz praktyczne treści, poparte doświadczeniem zawodowym 

wykładowców. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie testowej. Na koniec studiów 

słuchacze przystępują do egzaminu końcowego w formie testowej. 

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na 

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

6. Efekty uczenia się: 

 

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

 

Jednostka prowadząca: Katedra Rachunkowości Finansowej 

Nazwa studiów podyplomowych: 
Rachunkowość i podatki dla zawodów 

prawniczych 

Dziedziny nauki: nauki społeczne 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Poziom PRK: 7 

Poziom studiów: podyplomowe 

Liczba semestrów: 2 

 



Symbol 

efektu 

uczenia się 

dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

efektów 

uczenia się 

RIPDZP _W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: 

RIPDZP_W1 prawne zasady prowadzenia rachunkowości oraz ustalania 

podatków w przedsiębiorstwach komercyjnych w wymiarze 

krajowym. 

P7S_WG 

RIPDZP _W2 szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości w 

przedsiębiorstwach, sprawozdawczości finansowej oraz 

systemu podatkowego. 

P7S_WG 

RIPDZP _W3 w pogłębionym stopniu cele, narzędzia i zasady 

rachunkowości i sprawozdawczości jednostek 

gospodarczych. 

P7S_WG 

RIPDZP _W4 kierunki zmian w rachunkowości przedsiębiorstw i w 

systemie podatkowym uwzględniające główne tendencje 

rozwojowe. 

P7S_WG 

RIPDZP _W5 

 

zaawansowane metody i narzędzia opisu wykorzystywane w 

systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, w tym do 

wyceny jednostek gospodarczych, oceny ich sytuacji i 

poprawy efektywności funkcjonowania. 

P7S_WG 

RIPDZP _W6 system finansowy i podatkowy państwa oraz źródła prawa 

podatkowego. 

P7S_WK 

 

RIPDZP _U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

RIPDZP _U1 

 

prawidłowo interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska 

ekonomiczno –finansowe, a także zachodzące między nimi 

relacje z wykorzystaniem wiedzy z zakresu rachunkowości i 

podatków przedsiębiorstw komercyjnych. 

 P7S_UW 

RIPDZP _U2 

 

wykorzystywać pogłębioną wiedzę, a także pozyskiwać 

dane z zakresu rachunkowości i podatków, do analizowania 

procesów i zjawisk ekonomiczno-finansowych. 

P7S_UW 

RIPDZP _U3 

 

formułować i rozwiązywać złożone problemy z zakresu 

rachunkowości i podatków, cen transferowych, 

optymalizacji podatkowej, potrafi podejmować 

rozstrzygnięcia w tym zakresie  i innowacyjnie wykonywać 

zadania w nieprzewidywalnych warunkach. 

 P7S_UW 

 

RIPDZP _U4 

 

 

komunikować  się na tematy specjalistyczne z zakresu 

rachunkowości i podatków ze zróżnicowanymi kręgami 

odbiorców, a także przygotować wystąpienia publiczne oraz  

zaawansowane opracowania pisemne. 

 P7S_UK 

 

RIPDZP _U5 

 

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując  

odpowiedzialność za pełnioną w niej funkcję. 

P7S_UO 

 

RIPDZP _U6 

 

 uczyć się samodzielnie przez całe życie, planować własny 

rozwój i ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU 

 

 

RIPDZP _K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 
 



RIPDZP _K1 

 

do krytycznej oceny procesów zachodzących w 

przedsiębiorstwach komercyjnych z zakresu rachunkowości 

i podatków.  

P7S_KK 

 

RIPDZP _K2 

 

do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych z zakresu 

rachunkowości i podatków, w tym systemu podatkowego, a 

także do korzystania z opinii ekspertów 

 P7S_KK 

 

RIPDZP _K3 

 

do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania 

i organizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego (lokalnego, krajowego). 

 P7S_KO 

 

 

RIPDZP _K4 

 

do uzasadnienia rozstrzygnięć problemów prawnych oraz do 

ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje 

 P7S_KO 

 

RIPDZP _K5 

 

 do oceny społecznych skutków stosowania zdobytej wiedzy 

i umiejętności w praktyce zawodowej, realizacji zadań 

zawodowych zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także 

do podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych 

zasad. 

P7S_KR 

 

RIPDZP _K6 

 

myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz podejmować  

inicjatywy  i samodzielne  decyzje w działaniach 

zawodowych. 

 P7S_KR 

 

 

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 

 

RIPDZP – kierunek studiów podyplomowych „Rachunkowość i podatki dla zawodów 

prawniczych” 

 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) 

 


