
  

 

 

  STUDIA PODYPLOMOWE  

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Rodzaj studiów:  doskonalące 

Liczba godzin:  280 

Liczba semestrów:  dwa semestry 

Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski 

Koszt studiów podyplomowych: 1 300 zł - semestr 

 

 

 Podstawa prawna 

 

 § 79 pkt. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

 Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (Uchwała 

Senatu PWSZ w Płocku z dnia 25 kwietnia 2017 r.) 

 Uchwała Nr 73/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki  z dnia 15września 

2017r. w sprawie opinii o utworzenie studiów podyplomowych  

 Uchwała Nr 60/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,  z dnia  

15 września 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki 

Studiów Podyplomowych  
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Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki,  

budynek PWSZ przy ul. Gałczyńskiego 28, 09-402 Płock  

tel. 24 366 54 25 lub 24 366 54 08 
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Celem projektu jest uruchomienie podyplomowych studiów o kierunku finanse i rachunkowość 

przedsiębiorstw. Program obejmuje m.in. zagadnienia związane z finansami, rachunkowością, podatkami 

oraz zdobyciem wiedzy m.in. z zakresu prowadzenia rachunkowości w małych i średnich 

przedsiębiorstwach, analizy i projekcji finansowej w firmie, sporządzania raportów finansowych, 

rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, systemu podatkowego w 

Polsce i UE oraz zasad funkcjonowania systemu bankowego, ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, 

funduszy emerytalnych, funkcjonowania rynków finansowych i doradztwa rachunkowego. 

Zajęcia prowadzone są zarówno przez doświadczonych wykładowców akademickich oraz praktyków 

finansów i rachunkowości. 

 

 Adresaci 

 

Studia adresowane są do potencjalnych pracowników działów księgowości, działów kadr i płac 

oraz osób pełniących funkcje księgowych oraz przygotowujących się do ich objęcia. Dobór przedmiotów 

do programu studiów i sposób ich prowadzenia powoduje, że nie jest wymagane wcześniejsze 

wykształcenie ekonomiczne. Wśród słuchaczy znajdą się absolwenci kierunków ekonomicznych i 

technicznych, którzy z racji kariery zawodowej potrzebują kompleksowej, a jednocześnie przystępnej 

wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów, którzy chcą skonfrontować stosowane przez siebie 

praktyczne rozwiązania z innymi podejściami, jak również absolwenci ekonomii i zarządzania, którzy 

kilka lat po ukończeniu studiów pragną uaktualnić i wzbogacić swoją wiedzę, poznać najnowsze trendy i 

poprawić swoją pozycję na rynku pracy. 

 Cel studiów 
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 Charakterystyka studiów 

 

Potencjalnymi słuchaczami mogą być ekonomiści, bankowcy, absolwenci studiów 

administracyjnych prowadzący własną działalność gospodarczą lub zatrudnieni na stanowiskach 

administracyjnych w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz przygotowujący się do 

sprawowania powyższych ról w przedsiębiorstwie. 

 Ogólna liczba godz. dydaktycznych dla jednego uczestnika - 280 

w tym: 

 liczba godz. zajęć teoretycznych (wykłady) - 90 

 liczba godzin zajęć praktycznych (konwersatoria/ćwiczenia): 180 

 liczba godzin na seminarium dyplomowe (seminarium): 10 

Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów 

 rozpoczęcie – październik/luty 

 zakończenie – czerwiec/luty 

Zasady zaliczenia studiów 

 aktywne uczestnictwo w zajęciach 

 zaliczenie przedmiotów kształcenia 

 napisanie i obrona pracy dyplomowej 

 Opis nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji po ukończeniu studiów 

W toku studiów słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania i interpretowania 

rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej w podmiocie gospodarczym, wpływu polityki pieniężnej na 

sytuację na rynkach finansowych oraz działalności instytucji finansowych i jednostek gospodarczych, a także 

pozyskiwania środków na działalność gospodarczą oraz analizy i wyboru rozwiązań inwestycyjnych. Zdobyte 

umiejętności słuchacze wykorzystają w analizowaniu problemów z zakresu finansów i rachunkowości, łącząc je 

oraz w dokonywaniu rozstrzygnięć w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki dużemu 

udziałowi zajęć o charakterze ćwiczeniowo-warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko 

otrzymają nowoczesną wiedzę ale i nabędą umiejętności z zakresu prowadzenia księgowości, procedur 

opodatkowania, sporządzania bilansu i sprawozdań oraz bilansu i rachunku wyników, dokonywania rozliczeń 

podatkowych i ubezpieczeniowych oraz kadrowo-płacowych. Dodatkowo słuchacze nauczą się pracy zespołowej, 

wymienią się doświadczeniami oraz nawiążą kontakty, które później zaprocentują w dalszej karierze zawodowej.  

Miejsce lokalizacji zajęć 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, ul. Gałczyńskiego 28
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 Plan studiów 

 

Lp. Przedmioty 
Liczba godz. 

Forma 

zaliczenia 

Łączna 

liczba 

godz. 

Punkty 

ECTS 

W K C L S    

1 Rachunkowość finansowa 10  20   E 30 7 

2 
Sprawozdawczość i analiza 

finansowa 
10  20   ZO 30 6 

3 Rachunek kosztów  20    ZO 20 4 

4 
Systemy informatyczne w 

rachunkowości 
10   20  ZO 30 6 

5 
Elementy prawa finansowego dla 

przedsiębiorców 
20     ZO 20 4 

6 Podatki  20    ZO 20 4 

7 
Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa 
10  20   ZO 30 6 

8 Biznesplan 10  20   ZO 30 6 

9 
Rachunkowość bankowa; 

ubezpieczenia społeczne 
10  20   ZO 30 5 

10 Rachunkowość zarządcza 10  20   E 30 7 

11 Seminarium dyplomowe     10 ZO 10 5 

 Łącznie 90 40 120 20 10  280 60 

 

 

W – wykład 

C - ćwiczenia 

L – laboratorium 

S - seminarium 

E – egzamin 

ZO – zaliczenie z oceną 
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 Program studiów 

 

Wymagania wstępne: 

Studia adresowane do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia. Procedura rekrutacji 

jest przeprowadzana bez względu na kierunek ukończonych studiów. 

 

Kwalifikacje: 

W toku studiów słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu 

prowadzenia księgowości, procedur opodatkowania, sporządzania bilansu, sprawozdań,  rachunku 

wyników, dokonywania rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, kadrowo-płacowych, zasad 

ustalania stóp procentowych, analizy sytuacji finansowej banków oraz ocen ryzyka. Zdobyte w trakcie 

studiów kwalifikacje zapewnią słuchaczom możliwości rozwiązywania ważnych problemów w 

zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie. Dodatkowo w trakcie zajęć słuchacze uczą się pracy 

zespołowej. 

 

Praca: 

 

Program studiów przygotowuje do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa z sektora MŚP czy też 

pełnienia funkcji księgowych, pomocy księgowych w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych: 

firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, banku, biurze rachunkowo-podatkowym, urzędzie 

skarbowym. Studia skierowane są dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pracą w sektorze 

księgowości, kadr i płac, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, banku, urzędzie skarbowym. 
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Efekty kształcenia: 

 Efekty kształcenia Studiów Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw uwzględniają 

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) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla 

poziomów 6-7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8 

Student, który ukończył studia zrealizował następujące efekty kształcenia: 

Kody efektów 

kształcenia dla 

studiów 

podyplomowych 

Finanse i 

Rachunkowość 

Przedsiębiorstw 

Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych 

Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw w zakresie: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Odniesienie do 

obszaru nauk 

społecznych 

WIEDZY: absolwent zna i rozumie 

SPFiR_W01 
Ma podstawową wiedzę na temat stosowania i 

interpretacji zasad rachunkowości, analizy finansowej 

przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. 
P6S_WG  

SPFiR_ W02 
Ma wiedzę na temat podstaw bankowości, w tym zasad 

ustalania stóp procentowych, analizy sytuacji finansowej 

banków, oceny ryzyk. 
P6S_WK P6S_WK 

SPFiR_W03 

Ma podstawową wiedzę o instrumentach finansowych 

oraz kryteriach ich wyboru w zależności od potrzeb 

podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych 

działających na rynku krajowym i międzynarodowym. 

P6S_WK P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi 

SPFiR_U01 
Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną 

oraz pozyskiwać i przetwarzać dane do analizy prostych 

problemów z zakresu finansów i rachunkowości. 
P6S_UW P6S_UW 

SPFiR_U02 Prawidłowo prognozuje procesy i zjawiska finansowe z 

wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TI 
P6S_UW P6S_UW 

SPFiR_U03 

Potrafi zinterpretować z użyciem specjalistycznej 

terminologii informacje nt. zmian stóp procentowych, 

przygotować analizę sytuacji finansowej banków oraz 

ocenić ryzyka w obszarze finansów. 

P6S_UK  

SPFiR_U04 

Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne 

role, w tym rozwija umiejętności skutecznego 

porozumiewania się w różnych sytuacjach społecznych, w 

tym szczególnie w obszarze finansów i rachunkowości. 

P6S_UO  

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: absolwent jest gotów do 

SPFiR_K01 Potrafi zdefiniować priorytety służące realizacji 

określonego zadania finansowo-rachunkowego. 
P6S_KR 

 

SPFiR_K02 
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i 

przedsiębiorczy, rozwiązując podstawowe problemy z 

zakresu finansów i rachunkowości. 
P6S_KO 

 

P6S_WG - Zakres i głębia 

P6S_WK - Kontekst/uwarunkowania skutki 

P6S_UW - Wykorzystywanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

P6S_UK - Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym 

  i posługiwanie się językiem obcym 

P6S_UO - Organizacja pracy/planowanie i praca zespołowa 

P6S_UU - Uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

P6S_UK - Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym  

 i posługiwanie się językiem obcym 

P6S_KK - Oceny/krytyczne podejście 

P6S_KR - Rola zawodowa/niezależność i rozwój etosu 
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W programie studiów można wyróżnić następujące moduły: 

 

MODUŁ 1: PRZEDMIOTY PRAWNE 

Elementy prawa finansowego dla przedsiębiorców 20W 

 

MODUŁ 2: PRZEMIOTY KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE TWARDE 

Rachunkowość finansowa 10W 20C 

Rachunkowość zarządcza 10W 20C 

Podatki 20K 

Systemy informatyczne w rachunkowości 10W  20L 

Biznesplan 10W  20C 

Rachunkowość bankowa; ubezpieczenia społeczne 10W  20C 

Sprawozdawczość i analiza finansowa 10W  20C 

Rachunek kosztów 20K 

 

 

MODUŁ 3: PRZEMIOTY KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE MIĘKIE 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 10W  20C   

 

 

MODUŁ 4: SEMINARIUM 

Seminarium dyplomowe 10S 

 

 

łącznie:  280 godzin  

2 semestry po 5-7 zjazdów 

 

 

 




