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INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

 Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe:  

Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UG 

 

 Forma studiów podyplomowych: 

Studia podyplomowe prowadzone w formie niestacjonarnej  

 

 Cel kształcenia 

Głównym celem Studiów Podyplomowych jest w szczególności przygotowanie 

uczestników do złożenia dwóch egzaminów z przedmiotów obowiązkowych oraz dwóch 

egzaminów z przedmiotów do wyboru (łącznie czterech egzaminów), wymaganych 

przez The Association of Chartered Certified Accountants, niezbędnych do ubiegania 

się o uzyskanie dyplomu na poziomie »Professional« i członkostwa w stowarzyszeniu 

ACCA. 

 

 Informacja na temat poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, do której przypisano 

efekty uczenia się 

Absolwent Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny 

posiada kwalifikacje cząstkowe przypisane do 7 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

 Czas trwania studiów podyplomowych:  

Studia Podyplomowe Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny trwają 2 

semestry.  

Program studiów podyplomowych obejmuje 188 godzin. 

 

 Liczba punktów ECTS uzyskiwana podczas studiów podyplomowych:  

Studia Podyplomowe Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny zakładają 

uzyskanie 48 punktów ECTS ECTS przypisanych do zajęć dydaktycznych w systemie 

blended-learning, tj. z bezpośrednim dostępem do webinariów on-line i e-learningu 

off-line oraz z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i trenerów partnera, 

firmy BPP. Punkty ECTS słuchacze uzyskują za zajęcia dydaktyczne, egzaminy z 

przedmiotów lub modułów objętych programem studiów, konsultacje z nauczycielami 

akademickimi oraz pracę własną. 

 

 Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata: 

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca wykształcenie wyższe, tytuł 

licencjata lub magistra, oraz ukończony lub będący właśnie na ukończeniu poziom 



„Fundamentals” w zakresie wymaganym przez ACCA. Dopuszcza się również 

możliwość uczestnictwa osobom, które chcą jedynie pogłębić wiedzę z oferowanych 

przedmiotów bez późniejszego ubiegania się o kwalifikacją ACCA na poziomie 

„Professional”. Uczestnictwo w Studiach Podyplomowych nie jest bowiem warunkiem 

koniecznym ani wystarczającym do ubiegania się o tę kwalifikacją.   

Kandydat powinien posiadać wiedzę z podstaw rachunkowości, z przedmiotów F1 do 

F9 poziomu „Fundamentals” ACCA oraz bardzo dobrą znajomość języka 

angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.  

 

 Warunki ukończenia studiów podyplomowych: 

Warunkiem ukończenia Studia Podyplomowe Rachunkowość ACCA – Poziom 

Profesjonalny jest zaliczenie egzaminów z poszczególnych przedmiotów objętych 

programem studiów podyplomowych. Zajęcia i egzaminy na studiach podyplomowych 

są zgodne z wymaganiami stawianymi przez ACCA. 

 

 Zasady obliczania wyniku studiów podyplomowych oraz sposób wyrażania 

wyniku studiów podyplomowych 

Wynik studiów podyplomowych oblicza się na podstawie zaliczonych egzaminów. 

Sposób wyrażania wyniku studiów podyplomowych na świadectwie ukończenia: wynik 

pozytywny. 

 

 Uzyskiwane uprawnienia/kwalifikacje/specjalność w ramach studiów 

podyplomowych:  

Nie dotyczy  

 

 Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub 

kontynuacji kształcenia): 

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów uczenia 

się i wymaganej liczby punktów ECTS. Studia Podyplomowa są kursem 

przygotowującym do zdania czterech egzaminów zawodowych organizacji ACCA na 

poziomie „Professional Level”. Kwalifikacja ta składa się łącznie z 14 egzaminów na 

dwóch poziomach: Fundamentals (moduły od F1 do F9) i Professional (do wyboru 5 

spośród modułów od P1 do P7). Niniejsze Studia Podyplomowe przygotowują do 

zdania czterech egzaminów końcowych. Otwiera to drogę do krajowej 

i międzynarodowej kariery na takich stanowiskach, jak: controller finansowy, analityk 

biznesowy, audytor, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, manager ds. 

raportowania, manager ds. planowania i analiz, dyrektor ds. ryzyka, dyrektor 

finansowy, członek zarządu ds. finansowych (CFO).  

 

 Związek z Misją Uniwersytetu Gdańskiego i jego Strategią rozwoju:  

Studia Podyplomowe „Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny” i ich realizacja 

są zgodne z Misją i Strategią Uniwersytetu Gdańskiego w szczególności w zakresie:  

- rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia, w 

tym zapraszanie do przeprowadzenia wykładów lub warsztatów wybitnych praktyków, 



w szczególności ze sfery biznesu (współpraca z partnerem, czyli BPP Professional 

Education), 

- rozszerzenia zakresu usług edukacyjnych – studia podyplomowe mają charakter 

dokształcający i są skierowane do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje na 

rynku pracy, zgodnie z wizją uczenia się przez całe życie; 

  rozwoju kształcenia w zakresie posługiwania się językami obcym – studia 

podyplomowe prowadzone są w języku obcym z wykorzystaniem fachowej 

terminologii. 

Program i zajęcia prowadzone na Studiach Podyplomowych „Rachunkowość ACCA – 

Poziom Profesjonalny” pozwolą na zdobycie i pogłębienie wiedzy przydatnej do 

zdobycia prestiżowej kwalifikacji ACCA z zakresu finansów i rachunkowości, która 

jest doceniana przez pracodawców na całym świecie. Posiadając kwalifikację ACCA 

łatwiej można znaleźć pracę zarówno w kraju, jak i za granicą oraz zwiększyć swoje 

szanse na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Studia Podyplomowe „Rachunkowość 

ACCA – Poziom Profesjonalny” są skierowane zarówno do tych, którzy już pracują 

i chcą pełnić odpowiedzialne funkcje w korporacjach, jak również do niedawno 

wypromowanych absolwentów UG specjalności certyfikowanych przez ACCA 

Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomicznego. Są zatem zgodne z przyjętą przez 

Uniwersytet Gdański Misją i Strategią rozwoju. 

 

 Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych 

 

Lp. Przedmiot Osoba prowadząca przedmiot/Instytucja 

1.  Governance, Risk and Ethics 

(GRE) 

Wykładowca BPP: mgr Waldemar Majek ACCA 

2. Business Analysis (BA) Wykładowca BPP: Ashim Kumar FCCA, MBA 

3. Corporate Reporting (CR) Mgr Maciej Gierusz ACCA 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański 

4. Advanced Performance 

Management (APM) 

Wykładowca BPP; Ashim Kumar FCCA, MBA 

5.  Advanced Audit and Assurance 

(AAA) 

Wykładowca BPP: mgr Waldemar Majek ACCA 

 

 Dokumentacja dotycząca programu studiów podyplomowych i sposobów jego 

realizacji 

Dokumentację dotyczącą programu i sposobów jego realizacji na studiach 

podyplomowych stanowi: 

1) opis zakładanych efektów uczenia się; 

2) opis procesu kształcenia prowadzący do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia 

się, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów zajęć punktami ECTS – w formie 

sylabusów; 

3) wykaz zajęć realizowanych w poszczególnych semestrach wraz z informacją o 

liczbie godzin zajęć (w podziale na zajęcia teoretyczne i praktyczne) i przypisanych do 

nich punktach ECTS – w formie planu. 



 

 Zasoby materialne – infrastruktura dydaktyczna:  

Podczas zajęć wykorzystywana jest 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.  

 

 Działania związane z zapewnianiem jakości kształcenia:  

Na Studiach Podyplomowych Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny będą 

przeprowadzane ankiety wśród uczestników studiów. Ich wyniki mogą posłużyć do 

ulepszenia programu studiów. Ponadto, wszystkie kwestie związane z programem 

studiów opracowywane są z partnerem prowadzącym studia, czyli BPP Professional 

Education. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 

„Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny” („ACCA Accounting – Strategic Professional”) 

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-8 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 14 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 oraz 

-charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 

Przedmioty 

realizujące dany 

efekt 

WIEDZA 

RAPP_W01 

Zna podstawowe pojęcia i zjawiska w naukach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

dyscypliny nauk o zarządzaniu oraz ma pogłębioną wiedzę w zakresie relacji tych nauk z innymi naukami 

społecznymi. 

P7U_W 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_W02 

Zan uwarunkowania, relacje i terminologię związaną z zarządzaniem organizacją procesową, modelami 

biznesowymi, sieciami biznesowymi, budowaniem relacji społecznych w organizacji procesowej, 

uwarunkowań prawnych, finansowych, rynkowych i ekonomicznych. 

P7U_W SBR, APM 

RAPP_W03 Ma rozszerzoną wiedzę o rachunkowości i finansach, ich miejscu w systemie nauk ekonomicznych oraz 

rozumie ich relacje z innymi naukami. P7S_WG 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_W04 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 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_W05 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. 

P7S_WK 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_W06 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. 

P7S_WK 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_W07 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. 

P7S_WK 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 
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RAPP_W08 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. 

P7S_WK 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

UMIEJĘTNOŚCI 

RAPP_U01 Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone zjawiska ekonomiczne w zakresie finansów i 

rachunkowości. P7S_UW 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk 

ekonomicznych. P7S_UW 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL  

RAPP_U03 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. 

P7S_UK 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_U04 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 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_U05 Potrafi prognozować i modelować złożone procesy i zjawiska ekonomiczne w zakresie finansów z 

wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla nauki o finansach.  P7S_UW 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_U06 Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, 

zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania problemu z zakresu finansów i rachunkowości.  P7S_UW 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

RAPP_S01 Samodoskonalenie:  

 rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie,  

 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności,  

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

 umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu. 

P7S_KK 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_S02 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. 

P7S_KO 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_S03 Kreatywność:  

 myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy,  

 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,  

 potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia. 

P7S_KO 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 
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RAPP_S04 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 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_S05 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. 

P7S_KO 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

RAPP_S06 Uczciwość:  

 stosuje się do zasad etyki biznesu,  

 szanuje prawo,  

 jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów,  

 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. 

P7S_KR 

Wszystkie 

przedmioty: SBR, 

APM, AAA, SBL 

*Ze względu na możliwość osiągnięcia przez uczestnika studiów podyplomowych kwalifikacji cząstkowych w kolumnie trzeciej „Odniesienie do: 

-uniwersalnych charakterystyk poziomów PRK oraz -charakterystyk drugiego stopnia PRK” należy odnieść się do efektów 6, 7 albo 8 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

**Nazwy przedmiotów: 

SBR – Strategic Business Reporting,  

APM – Advanced Performance Management,  

AAA – Advanced Audit and Assurance,  

SBL – Strategic Business Leader.  
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UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania 

Nazwa studiów podyplomowych:  

„Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny” („ACCA Accounting – Strategic 

Professional”) 

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

1. Razem semestr I 96 24 - 

1.1.  Strategic Business Reporting (SBR) 48 12 E 

1.2. Advanced Audit and Assurance (AAA) 48 12 E 

2. Razem semestr II 96 20 - 

2.1. Advanced Performance Management (APM) 48 12 E 

2.2. Strategic Business Leader (SBL) 48 12 E 

3. RAZEM 188 48 - 
E = Egzamin 


