
PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA 

 Katedra Rachunkowości Finansowej UEK 

 

1. Adresaci studiów:  

Studia podyplomowe „Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA” są przeznaczone dla 

pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu 

biznesowym. W szczególności oferta studiów skierowana jest do kadry zarządzającej, specjalistów 

rachunkowości zarządczej, analityków finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, 

menedżerów finansowych, kontrolerów, pracowników działów controlingu oraz wszystkich 

zainteresowanych wykorzystaniem szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu. 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł licencjata lub magistra. 

 

2. Cel studiów podyplomowych: 

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie 

rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej na potrzeby wspomagania zarządzania 

biznesem. Słuchacze otrzymają nowoczesną wiedzę, która ułatwi rozumienie procesów finansowych, 

zachodzących w biznesie oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych 

analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych. 

 

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

Management Accountants) na poziomie CIMA Certificate in Business Accounting. Kompletny 

sylabus programu CIMA Certificate in Business Accounting obejmuje pięć modułów: 

• BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics). 

• BA2 - Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting). 

• BA3 - Podstawy rachunkowości finansowej (Fundamentals of Financial Accounting). 

• BA4 - Podstawy etyki, ładu korporacyjnego oraz prawa w biznesie (Fundamentals of Ethics, 

Corporate Governance and Business Law). 

 

Na mocy porozumienia między Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i CIMA 

ukończenie programu studiów podyplomowych Business Accounting zwalnia z trzech egzaminów 

(BA1, BA3, BA4). Słuchacze studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA po zdaniu egzaminów 

wewnętrznych w języku polskim i tylko jednego egzaminu zewnętrznego w języku angielskim (BA2 

– Podstawy rachunkowości zarządczej) oraz wniesieniu odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym 

wykazem opłat CIMA i po spełnieniu wymagań określonych w odrębnym regulaminie studiów. 

 

 

3. Program studiów: 
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Lp. Przedmiot 
Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Moduł BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw 

1. Mikroekonomia 10 2 

2. Makroekonomia 10 2 

3. Podstawy matematyki finansowej 10 2 

4. Statystyka i ekonometria 10 2 

Moduł BA2 – Podstawy rachunkowości zarządczej 

5. Podstawy rachunkowości zarządczej 15 3 

6. Podstawy controlingu 5 1 

7. Budżetowanie operacyjne i kapitałowe 10 2 

8. Wybrane problemy rachunkowości menedżerskiej (j. ang) 10 2 

Moduł BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej 

10. Podstawy rachunkowości finansowej 10 2 

11. Rachunkowość finansowa 10 2 

12. Komputerowe systemy księgowe 10 2 

13. Rachunek kosztów 15 3 

14. Sprawozdawczość finansowa według MSSF 5 1 

15. Analiza finansowa 10 2 

Moduł BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego i prawa w biznesie 

16. Podstawy etyki 10 2 

17. Podstawy prawa 10 2 

Moduł F06 – Podstawy finansów 

18. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 10 2 

19. Polityka finansowa państwa 10 2 

20. Rynki i instytucje finansowe 10 2 

21. Finanse publiczne – aspekty kontrolne 10 2 

SUMA: 200 40 

 

4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin: 

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym w Krakowie (zajęcia 

weekendowe). Wymiar godzin studiów podyplomowych przypadających na słuchacza - 200 godzin. 

Czas trwania studiów podyplomowych - dwa semestry. 

 

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

W ramach studiów podyplomowych realizowane będzie 21 przedmiotów, na których  

prezentowane będą treści teoretyczne oraz praktyczne, poparte doświadczeniem naukowym oraz 

zawodowym wykładowców.  

Pozytywne zdanie 5 egzaminów wewnętrznych z następujących modułów: 

• BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw - egzamin wewnętrzny, 
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• BA2 – Podstawy rachunkowości zarządczej - egzamin wewnętrzny, 

• BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej - egzamin wewnętrzny, 

• BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego i prawa w biznesie - egzamin wewnętrzny, 

• F06 – Podstawy finansów - egzamin wewnętrzny, 

oraz pozytywne złożenie egzaminu końcowego wraz z obroną pracy końcowej, warunkuje uzyskanie 

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

 

Warunkiem uzyskania certyfikatu CIMA jest dodatkowo pozytywne złożenie egzaminu 

zewnętrznego z Rachunkowości zarządczej w języku angielskim. Pozostałe egzaminy wymagane 

przez CIMA zostają zaliczone w przypadku zdania egzaminów wewnętrznych przeprowadzanych 

przez UEK. Zasady wdrożenia ścieżki UEK-CIMA reguluje porozumienie zawarte między UEK 

a CIMA. 

 

6. Efekty uczenia się 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Kierunek na którym prowadzone są studia 
podyplomowe 

Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA 

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 

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_CBA 
_W01 

pojęcia i kategorie ekonomiczne oraz teorie                             
naukowe, kierunki ich rozwoju i metodykę badań                    
właściwą dla studiów podyplomowych z zakresu                    
finansów i rachunkowości w ujęciu krajowym  
i międzynarodowym. 

P7S_WG 
 

CIMA_CBA 
_W02 

mechanizmy funkcjonowania rynku, instrumenty finansowe 
dostępne na rynku kapitałowym, instytucje finansowe rynku 
kapitałowego. 

P7S_WG 

CIMA_CBA 
_W03 

zaawansowane metody i narzędzia opisu wykorzystywane w 
systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, w tym do wyceny 

P7S_WG 
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przedsiębiorstw, oceny ich sytuacji i poprawy efektywności 
funkcjonowania. 

CIMA_CBA 
_W04 

założenia polityki finansowej państwa. P7S_WG 

CIMA_CBA 
_W05 

zasady działania przedsiębiorstw i zachodzące w nich procesy 
gospodarcze, akty prawne regulujące funkcjonowanie podmiotów 
gospodarczych, w tym chroniące własność przemysłową i prawa 
autorskie, a także zasady tworzenia i formy rozwoju indywidualnej 
przedsiębiorczości. 

P7S_WK 

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

CIMA_CBA 
_U01 

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

P7S_UW  

CIMA_CBA 
_U02 

samodzielnie formułować i proponować rozwiązania konkretnych 
problemów z obszaru ekonomii, finansów, a w szczególności 
rachunkowości zarządczej i finansowej oraz samodzielnie 
podejmować decyzje w tym zakresie, wykorzystując właściwe 
metody i narzędzia. 

 
P7S_UW  

CIMA_CBA 
_U03 

potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, 
normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) przy 
rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu ukończonych 
studiów podyplomowych (z zakresu finansów przedsiębiorstw i 
rachunkowości zarządczej i finansowej, w tym rachunku 
kosztów).  

P7S_UW 

CIMA_CBA 
_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 

CIMA_CBA 
_U05 

komunikować  się na tematy specjalistyczne z zakresu finansów 
i rachunkowości, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, a także 
przygotować wystąpienia publiczne oraz  zaawansowane 
opracowania pisemne w języku polskim lub obcym. 

P7S_UK 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 

CIMA_CBA 
_K01 

do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym 
doskonalenia i aktualizowania wiedzy z zakresu finansów i 
rachunkowości rozszerzonej o wymiar interdyscyplinarny. 

 
P7S_KK  
P7S_KR  

CIMA_CBA 
_K02 

do krytycznego korzystania ze źródeł wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii, 
prawa, finansów, a zwłaszcza rachunkowości i audytu 
finansowego. 

P7S_KK  

CIMA_CBA 
_K03 

oceniać procesy/zjawiska zachodzące w obszarze finansów i 
rachunkowości, w tym jest gotów do krytycznej oceny istniejących 
rozwiązań z tego zakresu. 

 
P7S_KK  

CIMA_CBA 
_K04 

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  
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Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 

 

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

 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) 
 


