Współczesna rachunkowość
Opis specjalności:
Zmiany, jakie dokonały się w polskiej gospodarce w ostatnich latach wymagają od absolwentów
kończących studia wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności. Celem specjalności jest
dostarczenie

słuchaczom

teoretycznej

i

praktycznej

wiedzy

z

zakresu

rachunkowości

i

sprawozdawczości finansowej, finansów publicznych oraz podatków i kontroli we współczesnych
przedsiębiorstwach komercyjnych oraz jednostkach należących do sektora publicznego. Zagadnienia
wiążą się w logiczną całość niezbędną dla pełnego zrozumienia złożonych problemów współczesnej
rachunkowości.
Proponowana specjalność w sposób znaczący wzbogaca dotychczasowy zasób wiedzy teoretycznej i
umiejętności praktycznych studentów zdobytych z zakresu rachunkowości finansowej i finansów firm
oraz uzupełnia je poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w zakresie
rachunkowości, które są stosowane we współczesnych przedsiębiorstwach. Szczególny nacisk zostanie
położony na praktyczne aspekty przekazywanych informacji i rozwijanych umiejętności w oparciu o
realne przykłady z rzeczywistości gospodarczej firm.
Specjalność przeznaczona jest dla pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych na różnych
stanowiskach we współczesnych przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora finansów publicznych, a
także dla kandydatów do pracy w tych służbach, jak również absolwentów wyższych uczelni
pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości. Na podbudowie zajęć z rachunkowości i
finansów odbytych w toku studiów pierwszego stopnia proponowana specjalność stwarza możliwość
komplementarnego rozszerzenia dotychczasowej wiedzy i umiejętności o ważne i aktualne zagadnienia
finansowo-księgowe oraz podatkowe niezbędne również dla przyszłego przedsiębiorcy w prowadzeniu
własnej działalności gospodarczej. Specjalność daje przyszłemu absolwentowi możliwość dalszego
rozwoju wyposażając go nie tylko w wiedzę specjalistyczną ale również, dzięki specyfice tematyki i
uniwersalności części przekazywanej wiedzy (możliwej do wykorzystania w różnych rodzajach
przedsiębiorstw), umożliwiając mu bieżące dostosowywanie swoich umiejętności do zmieniających się
wymagań pracodawców.

Program studiów:
Rachunkowość podatkowa
Obecnie obowiązujący w Polsce system podatkowy jest bardzo rozbudowany. Duża część podatków
dotyczy również osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Celem kursu jest
zapoznanie studentów ze współczesną problematyką podatkową. Będzie on poruszał podstawowe
założenia i zasady oraz kluczowe przepisy dotyczące poszczególnych podatków, m in. podatków
dochodowych, podatku od towarów i usług, akcyzowego, od czynności cywilnoprawnych, podatków
lokalnych oraz uproszczonych form opodatkowania. Zajęcia będą oparte na licznych przykładach z
działalności gospodarczej, które w przystępny sposób będą wyjaśniały regulacje prawne związane z
tymi podatkami oraz praktyczne zasady ich ewidencji i rozliczania. Kurs zaprezentuje również metody
i formy optymalizacji obciążeń podatkowych w praktyce gospodarczej oraz wpływ opodatkowania na
decyzje inwestycyjne i płynność finansową podmiotów gospodarczych.
Rachunkowość sektora publicznego
Sektor publiczny, wbrew potocznym opiniom, to nie tylko budżet państwa i jednostek organizacyjnych
bezpośrednio z nim związanych. Zakres tego sektora obejmuje bowiem sferę rządową, samorządową
oraz ubezpieczenia społeczne. W związku z tym zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry w tych
jednostkach nie maleje.
Kurs dotyczy zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki należące do sektora publicznego z
uwzględnieniem najnowszych rozwiązań prawnych. Omówione w nim problemy zawierają ogólną
charakterystykę sektora budżetowego i wchodzących w jego skład form organizacyjno-prawnych.
Przedstawione kwestie będą dotyczyć również metod finansowania działalności poszczególnych
jednostek, zasad gromadzenia i wydatkowania środków w ramach budżetu oraz przez wybrane
podmioty sektora budżetowego, ustalania i rozliczania wyniku finansowego a także sprawozdawczości.
Kurs prezentuje również charakterystykę i ewidencję księgową składników majątkowych, realizacji
inwestycji, wielkości wpływających na wysokość wyniku finansowego oraz funduszy.

Audyt i kontrola wewnętrzna
Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli
wewnętrznej w różnych jednostkach i organizacjach. Tematyka ta cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem ze strony środowisk naukowych, administracyjnych i

biznesowych. Audyt

wewnętrzny w zachodnim rozumieniu jest funkcją i w strukturze organizacji stanowi wyodrębnioną
instytucjonalnie komórkę (departament, dział, sekcję, stanowisko pracy) z zatrudnionymi w niej
zawodowymi

audytorami.

Kontrola

wewnętrzna

jest

procesem

i

obejmuje

wiele

różnych

mechanizmów, środków, systemów kontrolnych. Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny odgrywają
ważną rolę w usprawnianiu zarządzania jednostkami i organizacjami. Kurs ma na celu przedstawienie
istoty, narzędzi i standardów funkcjonowania zarówno audytu wewnętrznego jak i kontroli
wewnętrznej, a także ich stanu, rozwiązań, specyfiki i perspektyw rozwoju w wymiarze krajowym i
światowym. Zagadnienia audytu i kontroli wewnętrznej zaprezentowane zostaną w ujęciu
teoretycznym i praktycznym.

Narzędzia informatyczne w rachunkowości
Kurs przeznaczony jest dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości
finansowej. Celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania oprogramowania
„Symfonia” do zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w zakresie ewidencji i obsługi zdarzeń
gospodarczych zachodzących w firmie, jak również w celu przygotowywania zestawień, analizy i
uzyskania precyzyjnych informacji, niezbędnych do podejmowania najważniejszych decyzji.

