Rachunkowość i podatki

Studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki” to produkt unikalny, nie tylko na
sądeckim rynku. Oferuje kompendium wiedzy m.in. z rachunkowości finansowej i
zarządczej, podatków, ubezpieczeń społecznych i prawa cywilnego i gospodarczego,
audytu czy rachunkowości sektora publicznego.
Zagadnienia realizowane podczas zajęć zawierają wiedzę potrzebną:
 osobom już prowadzącym działalność gospodarczą w formie małych i średnich
przedsiębiorstw
lub osobom, które dopiero chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności,
 księgowym, którzy chcą prowadzić ewidencję w przedsiębiorstwach rozliczających
się na podstawie uproszczonych zasad księgowości, jak również prowadzących pełne
księgi handlowe,
 ekonomistom i managerom zajmującym stanowiska w pionie ekonomiczno finansowym.
Szczególny nacisk położony jest na praktyczne aspekty przekazywanych informacji
oraz rozwijanie umiejętności w oparciu o realne przykłady z rzeczywistości
gospodarczej firm.
Ukończenie studiów podyplomowych oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej
uprawnia słuchaczy do otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych
„Rachunkowość i podatki”.
Organizator: WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu.
Miejsce realizacji zajęć: Nowy Sącz lub Kraków.
Studia realizowane w trybie niestacjonarnym z możliwością wykorzystania CloudA.
Liczba semestrów: 2 Liczba godzin zajęć: 201 (zajęcia co dwa tygodnie w soboty i
niedziele)
Program studiów:
Tematy zajęć
edukacyjnych

Treści szkolenia w ramach
poszczególnych zajęć edukacyjnych

Ilość
godzin
teoret.

Ilość
godzin
prakt.

Wprowadzenie do
studiowania

Kurs wprowadzający do studiów i
studiowania. Obejmuje swoim zakresem
przedstawienie systemu szkolnictwa

3

0

wyższego, naszej Uczelni, sposobu
funkcjonowania Uczelni oraz problematyki
studiów na tle rynku pracy.
Rachunkowość zarządcza to kurs mający
przygotować menedżerów do wypełniania
ich obowiązków, czyli m.in. do
Rachunkowość
planowania, zarządzania i kontrolowania.
zarządcza
W kursie przedstawiono narzędzia
niezbędne menedżerom w zarządzaniu
strategicznym i operacyjnym.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z
zasadami rachunkowości podatkowej,
różnorodnością form opodatkowania
działalności gospodarczej, różnicami
trwałymi i przejściowymi między wynikiem
finansowym brutto a dochodem
Rachunkowość
podatkowym, kalkulacją dochodu i
podatkowa
podstawy do opodatkowania oraz wyniku
finansowego netto, jak również rozliczania
podatku od towarów i usług strukturą
sprzedaży. Podczas zajęć studenci zostaną
zapoznani ze sporządzaniem deklaracji
VAT-7 i CIT-8.
Celem przedmiotu specjalistycznego jest
poszerzenie i zdobycie wiedzy o sposobach
prowadzenia systemu księgowości w
sektorze publicznym. Ważnym jest
Rachunkowość sektora przekazanie wiedzy o szczególnych
publicznego
zasadach rachunkowości, jej normach i
regulacjach oraz sposobach sporządzania
sprawozdawczości budżetowej i analizie
gospodarki finansowej w sektorze
publicznym.
Kurs prezentuje rachunkowość finansową
jako praktyczne narzędzie ewidencji
zdarzeń gospodarczych, rozliczeń różnych
rodzajów działalności oraz źródło
informacji zewnętrznych w firmie.
Rachunkowość
Słuchacze poznają zasady, wymogi i
finansowa
regulacje prawne dotyczące prowadzenia
rachunkowości we współczesnych
przedsiębiorstwach oraz za pomocą
praktycznych przykładów nabędą
umiejętność prowadzenia ewidencji
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Audyt i kontrola
wewnętrzna

księgowej i rozliczania działalności
gospodarczej. Zagadnienia realizowane
podczas zajęć zawierają wiedzę potrzebną
przyszłemu ekonomiście i managerowi
zarówno w prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej, jak również dla
osób pretendujących do zajmowania
stanowisk w pionie ekonomicznofinansowo-księgowym w strukturze
współczesnych przedsiębiorstw.
Szczególny nacisk zostanie położony na
praktyczne aspekty przekazywanych
informacji oraz rozwijanie umiejętności w
oparciu o realne przykłady z
rzeczywistości gospodarczej firm, z
uwzględnieniem specyfiki działalności
produkcyjnej, handlowej i usługowej.
Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia
dotyczące funkcjonowania audytu
wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w
różnych jednostkach i organizacjach, w
tym także kontroli zarządczej w
jednostkach sektora finansów publicznych
Tematyka ta znajduje się w centrum
zainteresowaniem środowisk naukowych,
administracyjnych i biznesowych. Audyt
wewnętrzny jest funkcją i w strukturze
organizacji stanowi wyodrębnioną
instytucjonalnie komórkę (departament,
dział, sekcję, stanowisko pracy) z
zatrudnionymi w niej zawodowymi
audytorami. Kontrola wewnętrzna
(zarządcza) jest procesem i obejmuje
wiele różnych mechanizmów, środków i
systemów kontrolnych. Kontrola
wewnętrzna i audyt wewnętrzny
odgrywają ważną rolę w usprawnianiu
zarządzania jednostkami i organizacjami.
Kurs ma na celu przedstawienie istoty,
koncepcji, narzędzi i standardów
funkcjonowania zarówno audytu
wewnętrznego jak i kontroli wewnętrznej,
a także zaprojektowanych i
wprowadzonych w praktyce rozwiązań,
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stanu ich realizacji oraz specyfiki i
perspektyw rozwojowych w wymiarze
krajowym i światowym. Zagadnienia
audytu i kontroli wewnętrznej
zaprezentowane zostaną w ujęciu
teoretycznym i praktycznym.
Celem przedmiotu jest zapoznanie
studentów z zasadami ewidencji
przychodów i kosztów. Realizacja celu
odbywa się poprzez zdefiniowanie
przychodów i kosztów oraz omówienie ich
klasyfikacji. Uczestnikom zostaną
zaprezentowane zasady ewidencji
kosztów działalności operacyjnej w
Ewidencyjne ujęcie
układach: rodzajowym, funkcjonalnym i
przychodów i kosztów
rodzajowo-funkcjonalnym. Ponadto
wiedza studentów zostanie wzbogacona o
pozostałe elementy wyniku finansowego
oraz zasady jego ustalania. Na podstawie
praktycznych przykładów zapoznają się z
zasadami rozliczania kosztów
charakterystycznych dla różnych typów
działalności gospodarczej.
Narzędzia informatyczne w rachunkowości
to kurs mający wyposażyć menedżerów w
narzędzie, jakim jest program do
prowadzenia księgowości Symfonia Finanse
i Księgowość. Przede wszystkim ma na
celu nauczyć, jak samemu go stosować w
praktyce, ale także ma pokazać, jakie
możliwości ten program daje i w jaki
sposób informacje potrzebne dla celów
Narzędzia
decyzyjnych mogą być generowane,
przetwarzane i analizowane przez ten
informatyczne w
program.
rachunkowości
Studenci po zakończonym kursie mogą
uzyskać zaświadczenie o jego ukończeniu,
potwierdzone również przez dostawcę
oprogramowania - firmę Sage, z którą
WSB-NLU współpracuje.
Zakres tematyczny zajęć:
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· Zakładanie nowej firmy i wszystkie
niezbędne operacje z tym związane
· Dokumenty: tworzenie nowych oraz ich
wprowadzanie
· Rozrachunki: tworzenie, rozliczanie,
łączenie
· Deklaracje
· Zamykanie miesiąca i roku,
przeksięgowania na koniec roku
· Tworzenie raportów i analiz
Kurs zapoznaje z wybranymi technikami
analitycznymi wykorzystywanymi w
procesie analizy i rozwiązywania
problemów decyzyjnych z dziedziny
zarządzania. Uczestnik kursu nabywa
umiejętności analizy informacji,
modelowania problemów decyzyjnych oraz
wykorzystania arkusza Excel do ich
rozwiązywania. Tematyka zajęć obejmuje
Analizy menedżerskie z
zagadnienia dotyczące modelowania
Excelem
problemów decyzyjnych, optymalizacji,
wspomagania decyzji w warunkach
niepewności, wspomagania
wielokryterialnego wyboru, analizy
danych, symulacji i prognozowania.
Rozwój umiejętności praktycznego
stosowania arkuszy kalkulacyjnych w
analizach danych oraz modelowaniu i
rozwiązywaniu problemów decyzyjnych.
Przedmiot pozwalający zdobyć studentom
wiedzę z tematu wyceny aktywów i
pasywów oraz prezentacji ich w bilansie.
Wstępne umiejętności: zagadnienia z
Wycena aktywów i
zakresu zarządzania finansami w
pasywów oraz ich
przedsiębiorstwie, znajomość
prezentacja w bilansie
podstawowych regulacji prawnych z
zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
podstawy mikroekonomii – rozumienie
związków przyczynowo-skutkowych
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Egzamin końcowy

zachodzących w ekonomice
przedsiębiorstw. Cel: Zdobycie
umiejętności dotyczących wyceny
aktywów i pasywów.
Egzamin końcowy wieńczy okres studiów
podyplomowych. Polega on na obronie
przed komisją samodzielnie
przygotowanego projektu związanego z
tematyką studiów.
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Uczestnik studiów powinien wykazać się
również umiejętnościami prezentacyjnymi
oraz odważnej obrony własnych osiągnięć i
poglądów.
Wymogi: ukończenie studiów licencjackich, dowolnego kierunku.
Rekrutacja kandydatów ma charakter ciągły. Warunkiem uruchomienia studiów
podyplomowych w/w zakresie jest zebranie się grupy 12 osób.
Formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ
Szczegółowych informacji udzielają:
Dział Rekrutacji WSB-NLU
tel. 18 44 99 102, e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl
oraz Centrum Komercji i Biznesu WSB-NLU – organizator studiów
tel. 18 44 99 260, e-mail: office@wsb-nlu.edu.pl
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