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1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 
Etyka i umiejętności 

profesjonalne (E) 

2. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy przedmiotów 1 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu z przypisaną 

liczbą godzin 
Wykład (4 h) 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 
Podstawy/główne zasady Etyka w biznesie 

Zarządzanie zadaniami i czasem 

Style zarządzania 

Krytyczne myślenie 

Świadomość biznesowa 

Praca zespołowa 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Test 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie do efektów uczenia 

się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się dla 

przedmiotu lub 

grupy przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się dla 

programu studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

E_W01 Zna zasady etycznego postępowania w biznesie SF_W02 

E_W02 Zna zasady efektywnego pracy własnej i zespołu. SF_W04 

E_W03 Zna koncepcje związane ze stylami zarządzania  SF_W04 

Umiejętności 

E_U01 
Potrafi ocenić zachowania pod względem zasad etycznych i wskazać 

rozwiązania sytuacji wrażliwych 
SF_U04 

E_U02 Potrafi zarządzać czasem, priorytetyzować, organizować spotkania  SF_U04 

E_U03 Potrafi zastosować odpowiedni styl zarządzania w zależności od sytuacji SF_U04 

Kompetencje społeczne 

E_K01 
Jest nastawiony na podejmowanie decyzji zarządczych z uwzględnieniem 

zasad etycznych 
SF_K03, SF_K01 

E_K02 Jest gotów pracować możliwie efektywnie  SF_K02 

E_K03 Jest gotów brać odpowiedzialność za własne działania zarządcze SF_K02 , SF_K01 
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1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 
Strategiczne przywództwo 

biznesowe (SBL) 

2. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy przedmiotów 10 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu z przypisaną liczbą 

godzin 
Wykład (34 h), ćwiczenia 

(30 h) 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 
Podstawy przywództwa 

Podstawowe zasady zarządzania udziałowcami i interesariuszami i zmianą 

Koncepcje strategiczne 

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem 

Podstawy komunikacji  

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Egzamin 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie do efektów uczenia się 

dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu uczenia się 

dla przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się dla 

programu studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

SBL_W01 
Zna i rozumie istniejące profile ryzyka w przedsiębiorstwie 

 
SF_W01 

SBL_W02 Zna i rozumie sposoby oceny pozycji strategicznej w przedsiębiorstwie SF_W01 

SBL_W03 Zna i rozumie metody budowania strategii przedsiębiorstwa SF_W01 

Umiejętności 

SBL_U01 

Potrafi oceniać skuteczności systemu zarządzania i w organizacji i znać 

odpowiedzialność zarządu lub innych przedstawicieli wobec swoich 

interesariuszy, w tym obowiązki społeczne organizacji i implikacje 

sprawozdawcze. 

SF_U01 

SBL_U02 
Potrafi przeanalizować profil ryzyka organizacji i wszelkich 

zidentyfikowanych opcji strategicznych w ramach kultury 

odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem. 
SF_U01 

SBL_U03 
Potrafi oceniać strategiczną pozycję organizacji w stosunku do środowiska 

zewnętrznego i dostępność zasobów wewnętrznych w celu określenia 

wykonalnych opcji strategicznych. 
SF_U01 

Kompetencje społeczne 

SBL_K01 
Jest gotów zastosować umiejętności przywódcze i etyczne, aby ustawić 

„ton z góry” i promować kulturę pozytywna w organizacji, przyjęcie całej 

perspektywy organizacji w zarządzaniu wydajnością i tworzeniem wartości 

SF_K01, SF_K02, 

SF_K03 

SBL_K02 

Jest gotów zapewnić sukces poprzez innowacyjne myślenie, stosowanie 

najlepszych w swojej klasie strategii i przełomowe technologie w 

zarządzaniu zmianami; inicjowanie, prowadzenie i organizowanie 

projektów, jednocześnie skutecznie zarządzając talentami i innymi 

zasobami biznesowymi 

SF_K01, SF_K02, 

SF_K03 
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SBL_K03 
Jest gotów stosować szereg umiejętności zawodowych w spełnianiu 

wymagań w ramach strategii przywództwa oraz w przygotowaniu lub  

w celu wsparcia obecnego doświadczenia zawodowego. 

SF_K01, SF_K02, 

SF_K03 

 
 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 
Strategiczne raportowanie 

biznesowe (SBR) 

2. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy przedmiotów 10 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu z przypisaną liczbą 

godzin 
Wykład (34 h), ćwiczenia (30 h) 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 
Zasady raportowania finansowego 

Zasady rozpoznawania kosztów, przychodów, aktywów i pasywów 

Przepływy pieniężne 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe 

Wyceny 

Interpretacja wyników finansowych 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Egzamin 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie do efektów uczenia się  

dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu uczenia 

się dla przedmiotu lub 

grupy przedmiotów 
Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu uczenia 

się dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

SBR_W01 
Zna zasady sporządzania sprawozdań finansowych - w tym sprawozdań 

skonsolidowanych 
SF_W02 

SBR_W02 Zna zasady etyczne związane z raportowaniem finansowym SF_W02 

SBR_W03 Zna sposoby i metody interpretowania sprawozdań SF_W02 

Umiejętności 

SBR_U01 
Potrafi oceniać stosowność ramowych założeń sprawozdawczości 

finansowej i poddawać krytycznej dyskusji zmiany w przepisach 

rachunkowych 
SF_U02 

SBR_U02 
Potrafi zastosować profesjonalny osąd przy raportowaniu wyników 

finansowych szeregu podmioty 
SF_U02 

SBR_U03 Potrafi interpretować sprawozdania finansowych dla różnych interesariuszy SF_U02  

Kompetencje społeczne 

SBR_K01 
Jest gotów informować decydentów o potencjalnych zmianach  

w rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej oraz o wpływie tych 

zmian na pozycję finansową przedsiębiorstwa 
SF_K01, SF_K02 

SBR_K02 
Jest gotów zastosować podstawowe zasady etyczne i zawodowe  

do etycznych dylematów i ocenić konsekwencje nieetycznego zachowania  
SF_K03 
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1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 
Zaawansowana rachunkowość 

zarządcza (APM)  

2. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy przedmiotów 10 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotuz przypisaną liczbą 

godzin 
Wykład (34 h), ćwiczenia (30 h) 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 
Strategiczne planowanie finansowe 

Rachunkowość zarządcza 

Ocena i uwzględnianie analizy ryzyka w planowaniu finansowym 

Systemy kontroli wewnętrzne 

Systemy oceny sprawności organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa 

Analiza danych 

Źródła informacji zarządczych  

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Egzamin 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie do efektów uczenia się dla 

programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu uczenia 

się dla przedmiotu lub 

grupy przedmiotów 
Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu uczenia 

się dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

APM_W01 

 
Zna zasady dotyczące sporządzania rachunku przychodów i kosztów  

w ujęciu zarządczym  
SF_W01, SF_W03 

APM_W02 

 
Zna kluczowe czynnik ryzyka finansowego i sposoby zarządzania nimi SF_W01 

APM_W03 Zna sposoby oceny strategicznych wyników finansowych SF_W01 , SF_W03 

Umiejętności 

APM_U01 
Potrafi używać modeli planowania strategicznego i kontroli do planowania 

i monitorowania organizacji 
SF_U01, SF_U03 

APM_U02 

Potrafi zidentyfikować i ocenić cechy skutecznego zarządzania 

wydajnością systemami informacyjnymi i monitorującymi oraz rozumieć 

wpływ zmian w technologiach pomiaru wydajności i systemach 

zarządzania. 

SF_U03 

APM_U03 
Potrafi zastosować odpowiednie strategiczne techniki pomiaru wyników  

w ocenie i poprawie wydajności organizacyjnej 
SF_U03  

Kompetencje społeczne 

APM_K01 
Jest gotów doradzać klientom i kadrze kierowniczej w zakresie oceny 

strategicznych wyników biznesowych oraz identyfikacji podatności  

na awarie korporacyjne 
SF_K01 

APM_K02 Jest gotów przewodzić zespołom specjalistów kontrolingowych SF_K01 

APM_K03 
Jest gotów podejmować strategiczne decyzje finansowe w oparciu o analizę 

kluczowych wskaźników i czynników ryzyka 
SF_K01, SF_K03  
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1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 
Zaawansowane procesy i 

procedury audytowe (AAA)  

2. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy przedmiotów 10 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu z przypisaną liczbą 

godzin 
Wykład (34 h), ćwiczenia (30 h) 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 
Środowisko regulacyjne dla audytów 

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy 

Kontrola jakości 

Planowanie i ocena ryzyka 

Procedury audytowe 

Zasady prowadzenia audytu grup kapitałowych 

Niezależność audytorska 

Raporty audytorskie 

Wyceny prac audytorskich  

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Egzamin 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie do efektów uczenia się dla 

programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu uczenia 

się dla przedmiotu lub 

grupy przedmiotów 
Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu uczenia 

się dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

AAA_W01 Zna zasady dotyczące prowadzenia audytu w przedsiębiorstwie SF_W04 

AAA_W02 
Zna uwarunkowania prawne i regulacyjne związane z prowadzeniem 

audytów 
SF_W04 

AAA_W03 Zna sposoby oceniania pracy audytorów SF_W04  

Umiejętności 

AAA_U01 
Potrafi identyfikować i sformułować wymagania do osiągnięcia celów 

zadań kontrolnych i stosować międzynarodowe standardy rewizji 

finansowej  
SF_U04 

AAA_U02 
Potrafi potrafić ocenić ustalenia i wyniki wykonanych prac oraz 

przygotowywać odpowiednie raportów na temat zadania 
SF_U04 

AAA_U03 
Potrafi zrozumieć bieżące problemy i zmiany związanych z zapewnieniem 

audytu 
SF_U04  

Kompetencje społeczne 

AAA_K01 Jest gotów pełnić rolę audytora lub audytora wewnętrznego SF_K01 

AAA_K02 
Jest gotów doradzać zarządom w sprawach dotyczących przejrzystości 

raportowania finansowego 
SF_K01 

AAA_K03 Jest gotów współpracować z audytorami przedsiębiorstwa  SF_K02  

 


