
 
 
Załącznik nr 13 

do Uchwały Senatu UEK nr T.0022.2.2021 

z dnia 18 stycznia 2021 roku  

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Rachunkowość i podatki 

 

1. Adresaci studiów: 

Na studia podyplomowe Rachunkowość i podatki zapraszamy wszystkie osoby, które chcą 

uzyskać i pogłębić wiedzę z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości ze szczególnym 

uwzględnieniem jej podatkowych aspektów. Pracodawcy oczekują od osób zajmujących się 

rachunkowością i finansami dobrej znajomości zasad księgowości, systemu podatkowego oraz 

zagadnień kadrowo-płacowych, co leżało u podstaw uruchomienia tego kierunku. Adresatami 

oferty są nie tylko księgowi, ale także osoby zajmujące się zarządzaniem finansami czy analizą 

danych ekonomicznych.   

 

2. Cel studiów: 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji 

i prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. 

W programie położono szczególny nacisk na aspekt praktyczny zajęć co znalazło 

odzwierciedlenie m.in. w licznych przedmiotach realizowanych w laboratorium 

komputerowym (obsługa programów: finansowo-księgowego, PKPiR, kadrowo–płacowego 

czy też Płatnik). 

 

 

3. Program studiów: 

 

L.p. Przedmiot 
Wymiar 

godzinowy 
ECTS 

1. 
Prawno-organizacyjne aspekty prowadzenia 

rachunkowości 
4 1 

2. Rachunkowość finansowa – standardy krajowe 25 3 

3. Rachunkowość budżetowa 5 1 

4. Rachunkowość podatkowa 5 1 

5. 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu 

komputera 
8 1 

6. 
Jednostkowa sprawozdawczość finansowa –

standardy krajowe 
10 2 

7. Konsolidacja sprawozdań finansowych 6 1 

8. Rachunkowość i sprawozdawczość według MSSF 12 2 

9. Analiza finansowa 6 1 

10. Kontrola wewnętrzna 5 1 

11. Warsztaty audytu 5 1 

12. Ewidencja w małej firmie 5 1 

13. Prowadzenie PKPiR przy użyciu komputera 5 1 

14. Rachunek kosztów 10 2 

15. Rachunkowość zarządcza 5 1 



 
 

16. Wprowadzenie do prawa podatkowego 4 1 

17. 
Kontrola podatkowa i podatkowe postępowanie 

kontrolne 
5 1 

18. PIT i zryczałtowane formy opodatkowania 8 1 

19. Podatek dochodowy od osób prawnych 5 1 

20. Podatek od towarów i usług 12 2 

21. Podatek akcyzowy, cło i procedury celne 5 1 

22. Ceny transferowe 5 1 

23. Warsztaty prawa pracy 5 1 

24. Wynagrodzenia i lista płac 8 1 

25. System ubezpieczeń społecznych 10 2 

26. Obsługa programu kadrowo-płacowego 7 1 

27. Program Płatnik 5 1 

 Suma 195 34 

 

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 195 godzin. Czas trwania 

studiów podyplomowych to dwa semestry.  

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia każdego przedmiotu jest obecność na zajęciach. Każdy 

semestr kończy się egzaminem w formie pisemnej. Na koniec studiów słuchacze przystępują 

do egzaminu końcowego. 

 

6. Efekty uczenia się: 

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

Jednostka prowadząca: Krakowska Szkoła Biznesu UEK 

Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość i podatki 

Dziedzina 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 



 
 

P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: 

RIP_W1 w pogłębionym stopniu teorie i koncepcje oraz 

zależności ekonomiczno–społeczne stanowiące 

zaawansowaną wiedzę z zakresu rachunkowości i 

podatków w zarządzaniu organizacjami 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

podyplomowych. 

 

P7S_WG_S1 

 

RIP_W2 w pogłębionym stopniu główne tendencje i kierunki 

zmian oraz rozwoju w obszarze rachunkowości i 

podatków mające wpływ na działalność organizacji 

funkcjonujących na rynku.  

P7S_WG_S2 

 

RIP_W3 w pogłębionym stopniu funkcjonowanie 

podmiotów związanych z obszarem rachunkowości 

i podatków, transferu wiedzy i innowacji zarówno 

w odniesieniu do poziomu operacyjnego jak i 

menedżerskiego. 

P7S_WG_S3 

 

RIP_W4 w pogłębionym stopniu prawne, organizacyjne i 

etyczne uwarunkowania wykonywania działalności 

zawodowej w ramach studiowanego kierunku 

studiów podyplomowych. 

P7S_WK_S1 

 

RIP_W5 w pogłębionym stopniu proces zmian zachodzący w 

obszarze rachunkowości i podatków w kontekście 

ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji. 

P7S_WK_S2 

 

RIP_W6 w pogłębionym stopniu kluczowe zasady i reguły 

tworzenia oraz rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości w ramach rachunkowości i 

podatków. 

P7S_WK_S3 

 

RIP_W7 w pogłębionym stopniu zastosowanie praktyczne 

wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków w 

działalności zawodowej związanej z kierunkiem 

studiów podyplomowych. 

P7S_WG_S4 

RIP_W8 w pogłębionym stopniu zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego. 
P7S_WK_S4 

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

RIP_U1 wykorzystać posiadaną wiedzę do twórczego 

formułowania i rozwiązywania złożonych oraz 

niestandardowych problemów związanych z 

rachunkowością i podatkami, wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań.   

P7S_UW_S1 

RIP_U2 prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska 

oraz procesy w odniesieniu do zagadnień 

związanych z rachunkowością i podatkami.   
P7S_UW_S2 

RIP_U3 dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia, 

w tym zaawansowane techniki informacyjno – 

komunikacyjne oraz informatyczne do 

rozwiązywania pojawiających się problemów w 

zakresie realizowanych studiów podyplomowych.  

P7S_UW_S3 

RIP_U4 przystosować istniejące rozwiązania lub tworzyć 

nowe rozwiązania w odniesieniu do problemów  

związanych z rachunkowością i podatkami.  
P7S_UW_S4 



 
 

RIP_U5 wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu 

rachunkowości i podatków do rozwiązywania 

problemów oraz wykonywania zadań związanych z 

realizowanymi studiami podyplomowymi. 

P7S_UW_S5 

RIP_U6 komunikować się na tematy związane z 

rachunkowością i podatkami ze zróżnicowanym 

kręgiem odbiorców. 
P7S_UK_S1 

RIP_U7 kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi 

osobami w ramach prac zespołowych przyjmując 

postawę lidera, motywować i inspirować członków 

zespołu do aktywności.  

P7S_UO_S1 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 

RIP_K1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych 

treści w szczególności z zakresu rachunkowości i 

podatków.   
P7S_KK_S1 

RIP_K2 wypełniania zobowiązań społecznych oraz 

inspirowania i organizowania działalności na rzecz 

środowiska społecznego. 
P7S_KO_S1 

RIP_K3 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych 

dotyczących zjawisk społeczno–ekonomicznych w 

obszarze rachunkowości i podatków.   

P7S_KK_S2 

RIP_K4 rozwiązywaniu konfliktów opierając się na 

poglądach i opinii wszystkich członków zespołu.  
P7S_KK_S3 

RIP_K5 pełnienia ról zawodowych przy uwzględnieniu 

zmieniających się potrzeb społecznych i 

organizacyjnych. 
P7S_KR_S2 

RIP_K6 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, 

kreatywny, innowacyjny, przyjmując postawy 

przedsiębiorcze, przestrzegając równocześnie etosu 

zawodu i zasad z nim związanych. 

P7S_KO_S2 

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 

RIP– kierunek studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki 

 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) 

S1, S2, S3… - kody składnika opisu odnoszące się do dziedziny uczenia się w zakresie nauk społecznych 


