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1. Adresaci studiów:  

„Studia podyplomowe UEK przygotowujące do egzaminów ACCA Strategic Professional” 

adresowane są do: 

 menedżerów średniego i wyższego szczebla w korporacjach międzynarodowych 

 osób zajmujących się w swojej pracy finansami, rachunkowością, controllingiem i audytem oraz 

analizą finansową 

 osób pragnących przygotować się do egzaminów ACCA na poziomie Strategic Professional 

Posiadanie certyfikatu ACCA stanowi spełnienie jednego z wymogów stawianych 

kandydatom na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających (podstawa prawna: 

Art. 19.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz. U. 

2016 poz. 2259) 

 

2. Cel studiów podyplomowych: 

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy na temat sprawozdawczości, zarządzania 

finansami przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego według standardów światowych oraz 

przygotowanie słuchaczy do egzaminów ACCA na poziomie Strategic Professional. 

Plan studiów jest wzorowany na wymaganiach ACCA z poziomu Professional oraz jest 

dodatkowo wzbogacony o przedmioty uniwersyteckie przybliżające polski i międzynarodowy 

kontekst omawianych zagadnień. 

Studia podyplomowe UEK przygotowujące do egzaminów ACCA Strategic Professional 

ułatwiają zdobycie członkostwa w ACCA, tym samym otwierają drzwi do kariery w świecie 

finansów. Zdobywanie kwalifikacji ACCA podzielone jest na dwa etapy. Najpierw należy zdać 9 

egzaminów z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills (poprzednia nazwa Fundamentals), by 

później móc rozpocząć drugi etap – poziom Strategic Professional. 

 

 

3. Program studiów: 

Lp. Przedmiot 
Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

I. Przedmioty wiodące 200 60 

1. Strategic Business Reporting 56 15 

2. Strategic Business Leader 56 15 

3. Advanced Financial Management 48 15 

4. Advanced Performance Management 40 15 
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II. Przedmioty dodatkowe 70 30 

5. Corporate Governance 6 3 

6. Methods of Business Valuation 6 3 

7. Management of Working Capital 6 3 

8. Computer Technology in the Work of Financial Manager 6 2 

9 Corporate Finance 5 2 

10. Ethics and Corporate Social Responsibility 5 2 

11. Internal Audit 6 3 

12. Legal Responsibility of Management Board Members 5 2 

13. Project Management 5 2 

14. Human Resources Management 5 2 

15. Strategic Management 5 2 

16. Legal and Organizational Context of Bankruptcy 5 2 

17. Contemporary Financial and Macroeconomic Trends 5 2 

SUMA: 270 90 

 

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 - 270 godzin. 

Czas trwania studiów podyplomowych - trzy semestry. 

 

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych będzie 17 przedmiotów, na których 

prezentowane będą treści teoretyczne oraz praktyczne, poparte doświadczeniem naukowym oraz 

zawodowym wykładowców. 

Zaliczenie studiów wiąże się ze zdaniem egzaminu Mock Exam po każdym z 4 przedmiotów 

ACCA Strategic Professional, który będzie sprawdzany przez eksperta prowadzącego zajęcia. 

Następnie wynik egzaminu zostanie przekazany wraz z feedbackiem do studenta na około 2 – 3 

tygodnie przed właściwym egzaminem ACCA. 

Egzaminy ACCA są niezależne, przeprowadzane i obsługiwane przez organizację ACCA. 

Podejście do egzaminów ACCA nie jest warunkiem zaliczenia studiów. Analogicznie zaliczenie 

przedmiotów na studiach nie oznacza zdania egzaminu ACCA. 

W ramach studiów słuchacze otrzymają specjalistyczne materiały i podręczniki Study text, 

Exam kit i Pocket notes z wydawnictwa Kaplan Publishing. Materiały te są rekomendowane przez 

LondonSAM Polska oraz organizację ACCA. Dodatkowo przed rozpoczęciem się zajęć z danego 

przedmiotu Strategic Professional, studenci otrzymają podręcznik z poziomu Applied Skills, w celu 

odświeżenia wiedzy z podstaw danego przedmiotu. 
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6. Efekty uczenia się 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Nazwa studiów podyplomowych 
Studia podyplomowe UEK przygotowujące 
do egzaminów ACCA Strategic Professional 

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 3 

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: 

SPSPACCA
_W01 

pojęcia i kategorie ekonomiczne oraz prawne z zakresu 
zarządzania i etyki w biznesie, sprawozdawczości finansowej i 
zarządczej, raportowania biznesowego, oraz prawa 
gospodarczego i międzynarodowego. 

P7S_WG 
 

SPSPACCA
_W02 

zasady dotyczące rachunkowości, zarządzania strategicznego, 
przywództwa oraz raportowania biznesowego, uregulowania 
prawne oraz zasady nadzoru korporacyjnego i publicznego, 
procedury rewizj finansowej oraz kontroli i audytu wewnętrznego.  

P7S_WG 

SPSPACCA
_W03 

metody sporządzania sprawozdań finansowych oraz założenia 
systemu podatkowego i polityki finansowej państwa i źródła 
prawa podatkowego, metody optymalizacji podatkowej. 

P7S_WG  

SPSPACCA
_W04 

zaawansowane metody i narzędzia opisu wykorzystywane w 
systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, w tym do wyceny 
jednostek gospodarczych, oceny ich sytuacji i poprawy 
efektywności funkcjonowania, a także metody wyceny papierów 
wartościowych. 

P7S_WG  

SPSPACCA
_W05 

zasady wykonywania zawodów w obszarze finansów  
i rachunkowości w tym zarządzania finansami i zarządzania 
strategicznego, a także normy etyczne i moralne, które powinny 
cechować osoby zawodowo zajmujące się finansami, 
rachunkowością i rewizją finansową. 

P7S_WK  

SPSPACCA
_W06 

zasady funkcjonowania jednostek gospodarczych i zachodzące w 
nich procesy gospodarcze oraz akty prawne regulujące ich 
funkcjonowanie. 

P7S_WK  
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P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

SPSPACCA
_U01 

samodzielnie pozyskiwać dane, prawidłowo interpretować  
i wyjaśniać zjawiska ekonomiczno – finansowe, a także 
zachodzące między nimi relacje z wykorzystaniem wiedzy  
z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz 
zarządzania strategicznego. 

P7S_UW  

SPSPACCA
_U02 

samodzielnie formułować i proponować rozwiązania konkretnych 
problemów z obszaru zarządzania strategicznego, raportowania 
biznesowego, kontroli wewnętrznej, ekonomii, finansów, 
a w szczególności rachunkowości i rewizji finansowej oraz 
samodzielnie podejmować decyzje w tym zakresie, wykorzystując 
właściwe metody i narzędzia. 

 
P7S_UW  

SPSPACCA
_U03 

prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, normami 
i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) przy 
rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu ukończonych 
studiów podyplomowych. 

P7S_UW 

SPSPACCA
_U04 

komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu 
zarządzania strategicznego, finansów i rachunkowości, ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców, a także potrafi przygotować 
różnego rodzaju opracowania i raporty pisemne w języku polskim 
lub obcym, a w szczególności w języku angielskim. 

P7S_UK  

SPSPACCA
_U05 

uczyć się samodzielnie przez całe życie oraz planować własny 
rozwój zawodowy. 

P7S_UU 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 

   

SPSPACCA
_K01 

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

P7S_KR  

SPSPACCA
_K02 

do oceny procesów/zjawisk zachodzących w obszarze 
zarządzania strategicznego, finansów i rachunkowości, w tym do 
krytycznej oceny istniejących rozwiązań z tego zakresu. 

P7S_KK  

SPSPACCA
_K03 

do realizacji zadań zawodowych zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej, wymogami przywództwa strategicznego oraz 
rozumie społeczne skutki stosowania zdobytej wiedzy i 
umiejętności w praktyce zawodowej. 

 
P7S_KK  

SPSPACCA
_K04 

do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, wykazując 
inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych. 

 
P7S_KO  

 
 
Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 

 

SPACCA – kierunek studiów podyplomowych „Studia podyplomowe UEK przygotowujące do 
egzaminów ACCA Strategic Professional” 

 W – kategoria wiedzy 

 U – kategoria umiejętności 

 K – kategoria kompetencji społecznych 



5 

 

 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) 
 


