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UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Wydział Zarządzania 

Nazwa Studiów Podyplomowych: „Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza 

i podatkowa” 

 

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 

 Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe: 

Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UG 

 Forma studiów podyplomowych: 

Studia podyplomowe prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych 

 Warunki ukończenia studiów podyplomowych: 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie 

egzaminów, zgodnie z programem studiów, w tym w planie studiów podyplomowych.  

 Zasady obliczania wyniku studiów podyplomowych oraz sposób wyrażania 

wyniku studiów podyplomowych: 

Studia podyplomowe kończą się wynikiem pozytywnym. W celu uzyskania świadectwa 

ukończenia studiów podyplomowych, konieczne jest uzyskanie zaliczeń i egzaminów ze 

wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów podyplomowych. 

 Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych: 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

 Uzyskiwane uprawnienia/kwalifikacje/specjalność w ramach studiów 

podyplomowych: 

Nie dotyczy 

 Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub 

kontynuacji kształcenia): 



Po zakończeniu studiów absolwent będzie zaawansowaną) wiedzę z zakresu 

rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz prawa podatkowego.  

Absolwent zna zasady oceny przedsięwzięć w zakresie finansów i rachunkowości 

(opłacalności projektów inwestycyjnych, oceny sytuacji finansowej organizacji, oceny 

ryzyka, zagrożenia upadłością) Potrafi zidentyfikować rodzaje ryzyk związanych z 

działalnością organizacji oraz prawidłowo określić ich konsekwencje i metody 

ograniczania przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zastosowaniem 

określonej metody  

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów uczenia 

się i wymaganej liczby punktów ECTS. 

 Sylwetka absolwenta 

Głównym celem studiów podyplomowych jest pomoc słuchaczom w poszerzeniu wiedzy z 

zakresu rachunkowości i podatków oraz zdobyciu wiedzy na poziomie biegłego rewidenta 

i dyplomowanego księgowego. 

Ukończenie studiów podyplomowych otwiera drogę do kariery na takich stanowiskach, 

jak:, kontroler finansowy, analityk biznesowy, audytor, menadżer ds. raportowania, 

menadżer ds. planowania i analiz, dyrektor finansowy, członek zarządu ds. finansowych. 

Ukończenie studiów pozwala zdobyć wiedzę przygotowującą do egzaminów na biegłego 

rewidenta. 

 Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: 

Studia Podyplomowe „Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i 

podatkowa” zakładają realizację efektów kształcenia w zakresie dziedziny nauk 

społecznych i dyscypliny: ekonomia i finanse. 

 Czas trwania studiów podyplomowych: 

Studia Podyplomowe „Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i 

podatkowa” trwają 2 semestry. 

 Liczba punktów ECTS uzyskiwana podczas studiów podyplomowych/kursu 

dokształcającego/szkolenia: 

Studia Podyplomowe „Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i 

podatkowa” zakładają uzyskanie 30 punktów ECTS przypisanych do zajęć 

dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów 

(zajęcia dydaktyczne, egzaminy z przedmiotów lub modułów objętych programem 

kształcenia, konsultacje z nauczycielami akademickimi) oraz do pracy własnej 

słuchacza (w tym projekty realizowane przez słuchacza w trakcie studiów). 

 Związek z Misją Uniwersytetu Gdańskiego i jego Strategią rozwoju: 



Studia Podyplomowe „Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i 

podatkowa” i ich realizacja są zgodne z ogólną Misją Uniwersytetu Gdańskiego, która 

jest następująca: 

Posłannictwem Uniwersytetu jest kształcenie cenionych absolwentów wyposażonych 

we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczo-

społecznym opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie 

świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów. 

Ponadto, Studia Podyplomowe „Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i 

podatkowa i podatki” są zgodne z realizowaną przez Uniwersytet Gdański strategią 

rozwoju, szczególnie w następującym zakresie: 

Uniwersytet Gdański będzie troszczył się o wysoki poziom kwalifikacji absolwentów i 

ich dobre przygotowanie do kariery zawodowej w integrującej się Europie. Podnoszenie 

poziomu i jakości kształcenia będzie realizowane poprzez nieustanne aktualizowanie 

przekazywanej wiedzy w ślad za najnowszymi osiągnięciami nauki i transformacją 

systemów społecznych, uelastycznienie procesu kształcenia w kontekście zarówno 

doboru zakresu wiedzy, jak i form jej przekazywania, poszerzenie form kształcenia – 

ewolucję edukacji z tradycyjnej w autoedukację oraz umożliwienie edukacji 

równoległej, permanentnej i przemiennej, wspieranie mobilności studentów i 

nauczycieli akademickich, upowszechnienie wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia, wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji, wprowadzenie 

nowoczesnego i przejrzystego systemu oceny oraz awansu kadry nauczającej. 

Przekazywaniu i popularyzacji najnowszej wiedzy poznawczej i utylitarnej będą służyły 

nieustannie modernizowane i rozwijane studia podyplomowe oraz kursy adresowane do 

osób z regionalnych oraz krajowych kręgów gospodarczych i instytucjonalnych. 

Program i zajęcia prowadzone na Studiach Podyplomowych „Zaawansowana 

rachunkowość finansowa i podatki” pozwolą na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu 

finansów i rachunkowości, która jest doceniana przez pracodawców. Posiadana wiedza 

pozwoli łatwiej można znaleźć dobrą pracę zarówno w kraju, jak i za granicą oraz 

zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Studia Podyplomowe 

„Zaawansowana rachunkowość finansowa i podatki” są skierowane zarówno do tych, 

którzy już pracują i chcą pełnić odpowiedzialne funkcje w korporacjach, jak również do 

niedawno wypromowanych absolwentów UG, są zatem zgodne z przyjętą przez 

Uniwersytet Gdański misją i strategią rozwoju.  

 Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata: 

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca wykształcenie wyższe: 

tytuł licencjata lub magistra (ukończone studia I lub II stopnia lub ukończone jednolite 

studia magisterskie). 

Kandydat powinien posiadać wiedzę z podstaw rachunkowości i finansów. 

 Zasady rekrutacji: 



Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się wyłącznie za pośrednictwem narzędzia 

Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK. 

Dokumenty rekrutacyjne: 

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu 

się na edycję studiów podyplomowych). 

2. Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

3. Zdjęcie legitymacyjne. 

4. Limit: 45 osób 

 Różnice wobec programów kształcenia na innych studiach podyplomowych 

prowadzonych w UG o podobnie określonych celach i efektach kształcenia: 

Program ma charakter autorski. Nie występuje zbieżność z innymi programami 

studiów podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim. 

 Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych: 

 

Lp. Przedmiot Osoba prowadząca przedmiot/Instytucja 

1. Zaawansowana 

rachunkowość finansowa 

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Zarządzania 

Prof. Dr hab. Jerzy Gierusz 

Prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska 

Dr Ewa Spigarska 

Dr Karolina Gościniak 

Mgr Maciej Gierusz 

Praktycy – biegli rewidenci, księgowi 

Mgr Dorota Kania 

Mgr Katarzyna Gierusz-Jakiełek 

Mgr Mateusz Stolc 

2. Połączenia jednostek i 

konsolidacja sprawozdań 

finansowych 

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Zarządzania 

Dr Ewa Spigarska 

Mgr Maciej Gierusz 

3. 

 

Sprawozdawczość i analiza 

finansowa 

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Zarządzania 

Mgr Beata Kotowska 

Dr Wojciech Kozłowski 



4. 

 

Rozliczenia podatkowe 

przedsiębiorcy 

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Zarządzania 

Dr Grzegorz Bucior 

Mgr Ewa Chrostowska 

Praktycy – biegli rewidenci, księgowi 

Mgr Mateusz Stolc 

Mgr Danuta Reszke 

Mgr Dorota Kania 

Mgr Agnieszka Mroczkiewicz 

5. 

 

Przygotowanie do badania 

sprawozdań finansowych 

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Zarządzania 

Dr Katarzyna Koleśnik 

 

Praktycy – biegli rewidenci, księgowi 

Mgr Katarzyna Gierusz-Jakiełek 

Mgr Dorota Kania 

Mgr Agnieszka Mroczkiewicz 

6. 

 

 

Zaawansowana 

rachunkowość zarządcza 

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Zarządzania 

Prof. Dr hab. Jerzy Gierusz 

Prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska 

Dr Marek Ossowski 

Dr Beata Zackiewicz-Brunke 

Dr Jarosław Kujawski 

7. 

 

Laboratorium komputerowe, 

prowadzone z użyciem 

systemu finansowo-

księgowego 

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Zarządzania 

Dr Grzegorz Bucior 

Mgr Ewa Chrostowska 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wykładowcy Podyplomowych Studiów 

„Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa” 

 

Kadra naukowa Zainteresowania naukowe 

Prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska 

rachunkowosc@wzr.ug.edu.pl 

Rachunkowość finansowa. Rachunkowość bankowa. 

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Rachunkowość 

środowiskowa. Koszty środowiskowe w systemie rachunku 

kosztów przedsiębiorstwa. Raportowanie informacji 

niefinansowych w sprawozdawczości przedsiębiorstw. 

Dr Ewa Spigarska 

ewa.spigarska@ug.edu.pl 

Rachunkowość finansowa. Zarządzanie nieruchomościami. 

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Rachunkowość 

jednostek w szczególnych sytuacjach. 

Dr Karolina Gościniak 

karo_gb@poczta.onet.pl 

Zagadnienia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. 

Rachunkowość międzynarodowa. 

Mgr Dorota Kania Praktyk. Biegły rewident. Instrumenty finansowe. Odroczony 

podatek dochodowy. Polskie prawo bilansowe. Badanie 

sprawozdań finansowych. 

Mgr Katarzyna Gierusz-Jakiełek Praktyk. Biegły rewident. Instrumenty finansowe. Polskie 

prawo bilansowe. Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej. Badanie sprawozdań 

finansowych 

Mgr Mateusz Stolc Praktyk. Księgowy. Polskie prawo bilansowe. Podatki 

bezpośrednie i pośrednie. 

Mgr Maciej Gierusz 

mac_gie@wp.pl 

Konsolidacja sprawozdań finansowych. Rachunkowość 

finansowa. Rachunkowość międzynarodowa. 

Mgr Beata Kotowska 

beata.kotowska@ug.edu.pl 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Rachunkowość 

finansowa. Budżetowanie w małych przedsiębiorstwach. 

Dr Wojciech Kozłowski 

wkozlowski@wzr.ug.edu.pl 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Controlling 

finansowy. 
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Prof. dr hab. Jerzy Gierusz 

rachunkowosc@wzr.ug.edu.pl 

 

Rachunkowość zarządcza ze szczególnym wyeksponowaniem 

zagadnień rachunku kosztów. Polskie prawo bilansowe i 

podatkowe. Rachunkowość międzynarodowa. 

Dr Marek Ossowski 

m.ossowski@univ.gda.pl 

Budżetowanie. Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. 

Pomiar efektywności działań przedsiębiorstwa. 

Dr Beata Zackiewicz-Brunke 

bzackiewicz@wzr.ug.edu.pl 

Strategiczna rachunkowość zarządcza. 

Nowoczesne modele rachunku kosztów. 

Rachunek kosztów docelowych. 

Zarządzanie kosztami nowego produktu. 

Dr Jarosław Kujawski 

jkujawski@wzr.ug.edu.pl 

Rachunkowość zarządcza. Modelowanie systemów 

budżetowania. Modelowanie wieloblokowych rachunków 

wyników. Controlling finansowy i budżetowanie projektów. 

Dr Grzegorz Bucior 

grzegorz@bucior.pl 

Rachunkowość finansowa. Rachunkowość podatkowa. 

Rachunkowość sektora publicznego. Budżetowanie. 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w środowisku 

informatycznym 

Mgr Ewa Chrostowska Praktyk. Księgowy. Polskie prawo bilansowe. Podatki 

bezpośrednie i pośrednie. 

Mgr Danuta Reszke Praktyk. Księgowy. Polskie prawo bilansowe. Podatki 

bezpośrednie i pośrednie. Dyrektor ekonomiczny/główny 

księgowy w jednostce budżetowej. 

Mgr Agnieszka Mroczkiewicz Praktyk. Biegły rewident. Odroczony podatek dochodowy. 

Polskie prawo bilansowe. Badanie sprawozdań finansowych. 

Dr Katarzyna Koleśnik 

katarzyna.kolesnik@ug.edu.pl 

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. 

Rachunkowość międzynarodowa. Rewizja finansowa. Biegły 

rewident. 

 Dokumentacja dotycząca programu kształcenia i sposobów jego realizacji: 

Dokumentację dotyczącą programu kształcenia i sposobów jego realizacji na studiach 

podyplomowych stanowi: 

1. Opis zakładanych efektów uczenia się. 

2. Opis procesu kształcenia (opis modułów/przedmiotów) – sylabusy. 

3. Plan studiów z podziałem na semestry i określeniem modułów (przedmiotów) wraz z 

przyporządkowaną im liczbą godzin 

i punktów ECTS. 

 Zasoby materialne – infrastruktura dydaktyczna: 

Podczas zajęć wykorzystywana będzie infrastruktura dydaktyczna Wydziału 

Zarządzania (do dyspozycji są trzy wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny sale 

dydaktyczne). Słuchacze mają również możliwość korzystania z zasobów Biblioteki 

Ekonomicznej UG, która znajduje się w Sopocie. W jej skład wchodzą: czytelnia książek, 

czytelnia czasopism, czytelnia czasopism retrospektywnych, wypożyczalnia oraz 

informatorium z salą komputerową. 
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 Sposób prowadzenia zajęć: 

Sposób prowadzenia zajęć obejmuje podstawowe formy, takie jak: wykłady, ćwiczenia, 

warsztaty.  

 Działalność naukowa lub naukowo-badawcza: 

Badania naukowe prowadzone przez Katedrę Rachunkowości – jednostkę, która 

organizuje studia podyplomowe, uczestniczących w procesie dydaktycznym, są w pełni 

zgodne z zakresem tematycznym i problematyką studiów podyplomowych. 

Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych odbywają się w oparciu o prowadzone 

w jednostce badania naukowe (słuchacz ma kontakt z najnowszymi wynikami badań). 

Słuchacze nie są włączani w proces realizacji badań naukowych. 

 Dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zapewniania jakości 

kształcenia: 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania działa na 

podstawie uchwały nr 76/09 Senatu UG z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, zarządzenia  

nr 48/R/10 Rektora UG z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad funkcjonowania 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim 

oraz zarządzenia nr 49/R/10 Rektora UG z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie składu 

Uczelnianego i Wydziałowych Zespołów do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia 

oraz zakresu powierzanych im zadań. 

Do określonego Systemu należą Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia oraz Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia utworzony 

zarządzeniem nr 52/12/13WzrUG Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 24 stycznia 

2013 r. 

W ramach Systemu prowadzi się badania ankietowe zajęć oraz hospitacje zajęć. 

Badania dotyczące zajęć są prowadzone w formie badań elektronicznych 

gwarantujących studentom anonimowość wypowiedzi. Wyniki zbiorcze ankiet co roku 

są drukowane, przedstawiane osobom ankietowanym oraz gromadzone na Wydziale. 

Rada Wydziału Zarządzania co roku przyjmuje raport z samooceny Wydziału. Raport 

jest także publikowany na stronie internetowej Wydziału. Ponadto monitorowanie losów 

absolwentów należy do zadań Biura Karier UG. 

Kształcenie na Wydziale Zarządzania jest prowadzone zgodnie z wymogami Polskiej 

Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Wydział współpracuje z podmiotami 

zewnętrznymi, które wspierają tę jednostkę w zakresie formułowania i oceny efektów 

kształcenia. 

 Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych: 

Przy układaniu programu kształcenia wykorzystano deskryptory bolońskie. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:  

Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa  

Objaśnienie oznaczeń: 

RZ – Rachunkowość zaawansowana 

W – kategoria wiedzy, _U – kategoria umiejętności, _S – kategoria kompetencji społecznych 

Opis zakładanych efektów kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 i 1010 ze zm.) oraz charakterystyki drugiego stopnia 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

Symbole 

efektów 

kierunkowych 

Absolwent studiów podyplomowych 

Odniesienie do: 

-uniwersalnych 

charakterystyk 

poziomów PRK 

-charakterystyk 

drugiego stopnia 

PRK 

 

Przedmioty realizujące dany 

efekt 

WIEDZA 
RZ W-1 Ma rozszerzoną wiedzę o rachunkowości i finansach, ich miejscu w 

systemie nauk ekonomicznych oraz rozumie ich relacje z innymi 

naukami. 

P76_WG Przygotowanie do badania 

sprawozdań finansowych, 

Zaawansowana rachunkowość 

finansowa, 

Sprawozdawczość i analiza 

finansowa 
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RZ W-2 Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia i ekonomicznego 

funkcjonowania organizacji komercyjnych i sektora publicznego, ich 

form, faz rozwoju, jak również uwarunkowań finansowych 

determinujących ich wartość oraz sukces ekonomiczny 

P7S_WG Połączenia jednostek i konsolidacja 

sprawozdań finansowych, 

Rozliczenia podatkowe 

przedsiębiorcy 

 
RZ W-3 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy 

danych, wspomagające proces podejmowania decyzji 

gospodarczych,  pozwalające opisywać struktury i instytucje 

ekonomiczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące. 
P6S_WK 

Zaawansowana rachunkowość 

zarządcza, zaawansowana 

rachunkowość finansowa, 

Sprawozdawczość i analiza 

finansowa,  

Laboratorium komputerowe, 

prowadzone z użyciem systemu 

finansowo-księgowego 
RZ W-4 Ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o różnych rodzajach 

struktur i instytucji ekonomicznych oraz zmianach w nich 

zachodzących, w szczególności o: systemie bankowym, 

ubezpieczeniowym, podatkowym, rynkach finansowych, organizacji 

systemu finansów publicznych oraz sektora prywatnego. Zna 

wzajemne relacje pomiędzy tymi strukturami i instytucjami 

społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej. 

P8S_WK 

Połączenia jednostek i konsolidacja 

sprawozdań finansowych 

RZ W-5 Zna zasady oceny przedsięwzięć w zakresie finansów i 

rachunkowości (opłacalności projektów inwestycyjnych, oceny 

sytuacji finansowej organizacji, oceny ryzyka, zagrożenia 

upadłością) Potrafi zidentyfikować rodzaje ryzyk związanych z 

działalnością organizacji oraz prawidłowo określić ich konsekwencje 

i metody ograniczania przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy 

teoretycznej z zastosowaniem określonej metody badawczej 

P8S_WK 

Zaawansowana rachunkowość 

zarządcza, 

 

Laboratorium komputerowe, 

prowadzone z użyciem systemu 

finansowo-księgowego 

RZ W-6 Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach (prawnych, 

organizacyjnych,  moralnych i etycznych) w zakresie finansów i 

rachunkowości. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6S_WK 

Przygotowanie do badania 

sprawozdań finansowych, 

Rozliczenia podatkowe 

przedsiębiorcy 

UMIEJĘTNOŚCI 
RZ U-1 Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone zjawiska 

ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości. P6S_UW 
Połączenia jednostek i konsolidacja 

sprawozdań finansowych 
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Rozliczenia podatkowe 

przedsiębiorcy, Zaawansowana 

rachunkowość finansowa, 

Sprawozdawczość i analiza 

finansowa 

RZ U-2 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu przyczyn i 

przebiegu procesów i zjawisk ekonomicznych. 

P7S_UW 

Zaawansowana rachunkowość 

zarządcza, 

Laboratorium komputerowe, 

prowadzone z użyciem systemu 

finansowo-księgowego 
RZ U-3 Umie samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych 

problemów z zakresu finansów i rachunkowości w oparciu o 

założone kryteria i doprowadzić do podjęcia rozstrzygnięć w tym 

zakresie. Jasno i komunikatywnie wyraża swój punkt widzenia. 

P6S_UK 
Przygotowanie do badania 

sprawozdań finansowych 

RZ U-4 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg i skutki procesów 

i zjawisk w zakresie finansów i rachunkowości z wykorzystaniem 

właściwych metod nauk ekonomicznych. Umie zweryfikować proste 

hipotezy badawcze. 
P7S_UW 

Połączenia jednostek i konsolidacja 

sprawozdań finansowych, 

Zaawansowana rachunkowość 

finansowa, Sprawozdawczość i 

analiza finansowa 
RZ U-5 Potrafi prognozować i modelować złożone procesy i zjawiska 

ekonomiczne w zakresie finansów z wykorzystaniem 

zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla nauki o finansach P8S_UW 

Zaawansowana rachunkowość 

zarządcza, 

Laboratorium komputerowe, 

prowadzone z użyciem systemu 

finansowo-księgowego 
RZ U-6 Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz 

wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 

moralnymi) w celu rozwiązania problemu z zakresu finansów i 

rachunkowości. 
P8S_UW 

Przygotowanie do badania 

sprawozdań finansowych 

Rozliczenia podatkowe 

przedsiębiorcy 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
RZ S-1 Samodoskonalenie 

•rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie 

•potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i  

 
Zaawansowana rachunkowość 

zarządcza, 
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umiejętności 

•zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę 

swoich możliwości 

•umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu 

Laboratorium komputerowe, 

prowadzone z użyciem systemu 

finansowo-księgowego 

RZ S-2 Komunikacja 

•potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, 

zagadnienie  

•odważnie (ale z rozwagą) wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać 

pytań 

•potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji 

•umie wyrażać konstruktywną krytykę 

P6S_KO 

Przygotowanie do badania 

sprawozdań finansowych 

RZ S-3 Kreatywność 

•myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy 

•potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

•potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia 

P8S_KO 

Zaawansowana rachunkowość 

zarządcza 

Połączenia jednostek i konsolidacja 

sprawozdań finansowych, 

Zaawansowana rachunkowość 

finansowa, Sprawozdawczość i 

analiza finansowa, 

Laboratorium komputerowe, 

prowadzone z użyciem systemu 

finansowo-księgowego 
RZ S-4 Odpowiedzialność 

•dotrzymuje terminów  

•potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie zadania 

•konsekwentnie dąży do celu 

•umie pracować systematycznie i samodzielnie 

•stosuje się do reguł  i norm życia społecznego 

P7S_KO 

Rozliczenia podatkowe 

przedsiębiorcy 

 

RZ S-5 Współpraca 

•potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 

niej różne role 

•potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań 

•jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu 

P6S_KO 

Połączenia jednostek i konsolidacja 

sprawozdań finansowych, 

Zaawansowana rachunkowość 

finansowa, Sprawozdawczość i 

analiza finansowa 
RZ S-6 Uczciwość 

•stosuje się do zasad etyki biznesu 
P7S_KR 

Przygotowanie do badania 

sprawozdań finansowych 
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•szanuje prawo 

•jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów  

•prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu 

Rozliczenia podatkowe 

przedsiębiorcy 

 

 



Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) 

 
PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

„Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa” 

 
– podział zajęć na semestry 

Lp. Nazwa przedmiotu ECTS Ilość godzin Forma 

zaliczenia 

   Wyk. Ćw.  

1. Zaawansowana rachunkowość finansowa 6 20 25 E 

2. Połączenia jednostek i konsolidacja sprawozdań 

finansowych 

5 16 16 E 

3. Sprawozdawczość i analiza finansowa 4 10 10 Z 

 Razem semestr I 15 46 51 - 

 

1. Rachunek kosztów i zaawansowana rachunkowość 

zarządcza 

5 13 13 E 

2. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy 5 25 20 E 

3. Przygotowanie do badania sprawozdań finansowych 2,5 8 8 Z 

4. 

 
Laboratorium komputerowe, prowadzone z użyciem 

systemu finansowo-księgowego 

2,5  16 Z 

 Razem semestr II 15 46 57 - 

 RAZEM 30 92 108 - 
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