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PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

CONTROLLING I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 

 

1. Adresaci studiów: 

 

Studia kierowane są do szerokiego grona odbiorców pragnących poszerzyć swoją wiedzę z 

zakresu controllingu i finansów przedsiębiorstwa w celu podniesienia efektywności 

funkcjonowania organizacji, której są właścicielami, menedżerami lub pracownikami. 

 

Oferta studiów skierowania jest w szczególności do: 

 

 Właścicieli firm oraz managerów, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań 

zarządczych umożliwiających wzrost efektywności działania ich organizacji różnych 

rodzajów działalności i branż, którymi kierują, 

 Project managerów, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie projektów, koordynację ich 

realizacji oraz osiągane wyniki i chcą wykorzystać w zarządzaniu swoimi projektami 

nowoczesne rozwiązania jakie oferuje controlling w celu poprawy tych wyników, 

 Pracowników działów controllingu, finansów, rachunkowości, analiz ekonomicznych, 

organizacji i rozwoju, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje 

zawodowe w zakresie controllingu i finansów przedsiębiorstwa i chcą w ten sposób 

uzyskać lepsze efekty wykonywanej pracy szczególnie w warunkach funkcjonujących 

systemów premiowych w firmie, 

 Wszystkich osób, które chcą zmienić swój profil zawodowy i poznać rozwiązania z 

zakresu controllingu i finansów, a przez to nowoczesne rozwiązania i metody 

kierowania, które współcześnie są coraz powszechniej stosowane w różnego rodzaju 

przedsiębiorstwach. 

 

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.: Fortis Bank Polska S.A., Bank 

Millennium S.A., Motorola Polska Electronics Sp. z o.o., Philip Morris International 

Service Centre Europe Sp. z o.o. 

 

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje: 

 dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie, 

 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

 

2. Cel studiów: 

 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami 

funkcjonowania systemu controllingu w organizacji oraz kwestiami związanymi 

z prowadzeniem krótko- i długoterminowej polityki finansowej przedsiębiorstwa. Niewątpliwą 

korzyścią z ukończenia tego kierunku będzie nie tylko zrozumienie roli controllingu 

w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego finansami, ale też poszerzenie wiedzy w zakresie 

controllingu i finansów przedsiębiorstwa oraz zwiększenie kompetencji zawodowych i tym 



 
 
samym lepsze przygotowanie do pracy w komórkach controllingu, budżetowania, analiz 

ekonomicznych czy organizacji i rozwoju. Na kierunku realizowane są zagadnienia dotyczące 

m.in. controllingu operacyjnego i strategicznego, budżetowania, metodyki wdrażania 

controllingu, narzędzi informatycznych w controllingu, inwestycji, długo – 

i krótkoterminowych decyzji finansowych, metod wyceny przedsiębiorstw, analizy finansowej, 

rachunkowości finansowej czy rachunku kosztów. Zajęcia prowadzone są zarówno przez 

praktyków, jak i wykładowców współpracujących z praktyką gospodarczą.  

 

3. Program studiów: 

 

L.p. Przedmiot 
Wymiar 

godzinowy 
ECTS 

1. Controlling operacyjny  13 2 

2. Budżetowanie  12 2 

3. Analiza finansowa  18 2 

4. Rachunkowość finansowa  15 2 

5. Metody wyceny przedsiębiorstw 6 1 

6. Controlling projektów 6 1 

7. Rachunek kosztów 20 3 

8. Krótkoterminowe decyzje finansowe 15 2 

9. Długoterminowe decyzje finansowe 10 2 

10. Controlling personalny 6 1 

11. Controlling strategiczny 14 2 

12. Rynek finansowy 12 2 

13. Bankowa obsługa przedsiębiorstw 8 1 

14. Planowanie finansowe 10 2 

15. Controlling produkcji i logistyki 8 2 

16. Narzędzia informatyczne w controllingu 7 1 

17. Metodyka wdrażania controlingu w przedsiębiorstwie 5 1 

18. Seminarium dyplomowe 10 3 

 Przedmioty do wyboru:     

19. Change Management 21 2 

20. Agile Project Management 21 2 

  Razem: 216 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 216 godzin wraz 

z seminarium dyplomowym. 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 oraz obrony pracy końcowej.  

 

 



 
 

6. Efekty uczenia się: 

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

Jednostka prowadząca: Krakowska Szkoła Biznesu UEK 

Nazwa studiów podyplomowych: Controlling i finanse przedsiębiorstw 

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: 

CFP_W1 w pogłębionym stopniu teorie i koncepcje oraz zależności 

ekonomiczno–społeczne stanowiące zaawansowaną 

wiedzę z zakresu controllingu i finansów przedsiębiorstw 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

podyplomowych. 

P7S_WG_S1 

CFP_W2 w pogłębionym stopniu funkcjonowanie podmiotów 

związanych z controllingiem i finansami przedsiębiorstw, 

transferu wiedzy i innowacji zarówno w odniesieniu do 

poziomu operacyjnego i strategicznego. 

P7S_WG_S2 

CFP_W3 w pogłębionym stopniu zastosowanie praktyczne wiedzy 

z zakresu controllingu i finansów przedsiębiorstw w 

działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów 

podyplomowych. 

P7S_WG_S3 

CFP_W4 w pogłębionym stopniu główne tendencje i kierunki 

zmian oraz rozwoju w obszarze controllingu i finansów 

przedsiębiorstw, oraz otoczenia gospodarczego mającego 

wpływ na działalność organizacji funkcjonujących na 

rynku w kontekście przyczyn, przebiegu i konsekwencji 

wdrożenia rozwiązań controllingu w organizacji. 

P7S_WK_S1 

CFP_W5 w pogłębionym stopniu prawne, organizacyjne i etyczne 

uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w 

ramach studiowanego kierunku studiów podyplomowych. 

P7S_WK_S2 

CFP_W6 w pogłębionym stopniu zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego. 
P7S_WK_S3 

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

CFP_U1 wykorzystać posiadaną wiedzę do twórczego 

formułowania i rozwiązywania złożonych oraz 

niestandardowych problemów związanych z 

P7S_UW_S1 



 
 

controllingiem i finansami przedsiębiorstw, wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań.   

CFP_U2 prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz 

procesy w odniesieniu do zagadnień związanych z 

controllingiem i finansami.   

P7S_UW_S2 

CFP_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_UK_S1 

CFP_U4 komunikować się na tematy związane z realizacją 

controllingu ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców. 
P7S_UK_S2 

CFP_U5 kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi osobami 

w ramach prac zespołowych przyjmując postawę lidera, 

motywować i inspirować członków zespołu do 

aktywności. 

P7S_UO_S1 

CFP_U6 wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu controllingu 

i finansów do rozwiązywania problemów oraz 

wykonywania zadań związanych z realizowanymi 

studiami podyplomowymi, a także samodzielnie 

planować i realizować własne uczenie się przez całe 

życie, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU_S1 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów do: 

CFP_K1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

w szczególności z zakresu controllingu i finansów 

przedsiębiorstw. 

P7S_KK_S1 

CFP_K2 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych dotyczących 

zjawisk społeczno–ekonomicznych w obszarze 

controllingu i finansów przedsiębiorstw oraz 

sygnalizowania nieprawidłowości dla podnoszenia 

efektywności funkcjonowania organizacji. 

P7S_KK_S2 

CFP_K3 wypełniania zobowiązań społecznych oraz inspirowania i 

organizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego. 

P7S_KO_S1 

CFP_K4 inicjowania działań do rozwiązywaniu konfliktów 

opierając się na poglądach i opinii wszystkich członków 

zespołu. 

P7S_KO_S2 

CFP_K5 odpowiedniego pełnienia ról zawodowych przy 

uwzględnieniu zmieniających się potrzeb społecznych i 

organizacyjnych. 

P7S_KR_S1 

CFP_K6 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, 

kreatywny, innowacyjny, przyjmując postawy 

przedsiębiorcze, przestrzegając równocześnie etosu 

zawodu i zasad z nim związanych. 

P7S_KR_S2 

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 

 

CFP– kierunek studiów podyplomowych: Controling i finanse przedsiębiorstw 

 



 
 

 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 

 


