Studia podyplomowe "Finanse,
rachunkowość zarządcza i controlling"
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/03/06/14073/331193

Cena netto

3 600,00 zł

Cena brutto

3 600,00 zł

Cena netto za godzinę

19,57 zł

Cena brutto za
godzinę

19,57

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

184

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-19

Termin zakończenia
usługi

2020-06-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-03-07

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-25

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

Prowadzenie studiów podyplomowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Dokumentem potwierdzającym uzyskane
kwalifikacje jest zaświadczenie o ukończeniu
studiów podyplomowych z opisem osiągniętych
efektów uczenia się oraz świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są
realizowane z zapewnieniem rozdzielności
funkcji?
Każdy przedmiot realizowany w ramach studiów
podyplomowych kończy się uzyskaniem
zaliczenia lub zdaniem egzaminu, co potwierdza
nabycie określonych efektów uczenia się.
Absolwent uzyskuje kwalifikacje podyplomowe.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny
w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne
rekomendacje od:
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z
siedzibą w Rzeszowie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z
siedzibą w Rzeszowie
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i
certyfikowania na mocy innych przepisów prawa

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I
ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W
RZESZOWIE

Osoba do kontaktu

Bartłomiej Cieszyński

E-mail

bcieszynski@wsiz.rzeszow.pl

Telefon

+48 17 866 15
18

Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru finansów, rachunkowości zarządczej i
controllingu. Słuchacze uzyskają dostęp do narzędzi pozwalających na planowanie i kontrolę działań
organizacji biznesowych i instytucji administracji tak, aby maksymalizować ich efektywność
operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program studiów obejmuje następujace zagadnienia:
ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI:
Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość finansowa
Sprawozdawczość finansowa
Optymalizacja podatkowa wyniku finansowego
ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA:
Wstępna analiza i interpretacja sprawozdania finansowego
Analiza fundamentalna sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
Zdolność kredytowa
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI:
Zasobowo procesowe rachunki kosztów
Controlling funkcyjny
Controlling operacyjny
Budżetowanie kosztów
STRATEGIA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA:
Inwestycje i ich finansowanie
Koszt kapitału
Narzędzia zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym

Grupy kapitałowe

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent studiów po ich ukończeniu:
Wyjaśnia podstawowe i zaawansowane pojęcia z zakresu finansów i rachunkowości
Zna zasady tworzenia sprawozdawczości ﬁnansowej w organizacjach gospodarczych i ich wpływ na
funkcjonowanie przedsiębiorstwa
Zna uregulowania prawne obowiązujące w Polsce i na świecie odnośnie funkcjonowania różnych typów
organizacji
Zna metody i narzędzia służące ocenie sytuacji finansowej organizacji
Analizuje i interpretuje procesy i zjawiska zachodzące w organizacji w celu wyciągania wniosków
mających wpływ na jej funkcjonowanie
Analizuje i ocenia ryzyko wynikające z działalności gospodarczej oraz wyciąga wnioski służące poprawie
sytuacji finansowej organizacji
Stosuje w procesach planowania i kontroli ﬁnansowej odpowiednie metody i techniki uwzględniające
normy i standardy rachunkowości
Stosuje narzędzia pozwalające na pozyskiwanie informacji przydatnej do optymalizacji procesów
organizacyjnych
Dobiera odpowiednie narzędzia prowadzące do poprawy efektywności procesów gospodarczych
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, rozumiejąc finansowe konsekwencje podejmowanych
działań
Ma świadomość etycznych konsekwencji działań w obrębie organizacji gospodarczych
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie poprzez dokonywanie analizy działań związanych z
obrotem gospodarczym

Grupa docelowa
Kierunek adresowany jest do pracowników działów ﬁnansów i rachunkowości w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej. Program studiów jest również
przydatny dla pracowników i menedżerów odpowiedzialnych za przygotowywanie analiz ﬁnansowych
będących podstawą do podejmowania decyzji w zakresie zmian organizacyjnych.

Opis warunków uczestnictwa
Ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie.

Materiały dydaktyczne
Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują materaiły dydaktyczne w formie wydruków oraz w wersji
elektronicznej materiały umieszczane są na platformie Dropbox.

Informacje dodatkowe
Zajęcia prowadzone są przez pracowników uczelni oraz praktyków biznesu, średnio co 2 tygodnie
podczas zjazdów weekendowych. Wśród wykładowców są: Artur Chmaj, dr Marta Czyżewska, Marta
Lisak, Dariusz Baranba, dr Alfred Szydełko, Dobrosława Rączka.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-1019

10:00

16:00

6:00

Sprawozdawczość finansowa

2019-1109

09:00

17:00

8:00

3

Rachunkowość finansowa

2019-1110

09:00

17:00

8:00

4

Sprawozdawczość finansowa

2019-1123

09:00

17:00

8:00

5

Optymalizacja podatkowa wyniku
finansowego

2019-1124

09:00

15:00

6:00

6

Optymalizacja podatkowa wyniku
finansowego

2019-1208

09:00

17:00

8:00

7

Wstępna analiza i interpretacja
sprawozdania finansowego
Rachunkowość zarządcza

2020-0111

09:00

17:00

8:00

8

Wstępna analiza i interpretacja
sprawozdania finansowego Wstępna
analiza i interpretacja sprawozdania
finansowego

2020-0112

09:00

15:00

6:00

9

Analiza fundamentalna sytuacji
ekonomiczno-finansowej organizacji
Zdolność kredytowa

2020-0125

09:00

17:00

8:00

10

Rachunkowość zarządcza

2020-0126

09:00

17:00

8:00

11

Analiza fundamentalna sytuacji
ekonomiczno-finansowej organizacji

2020-0208

09:00

17:00

8:00

12

Analiza fundamentalna sytuacji
ekonomiczno-finansowej organizacji

2020-0209

09:00

15:00

6:00

13

Zdolność kredytowa

2020-0222

09:00

13:00

4:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Rachunkowość finansowa

2

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko

Artur Chmaj

Obszar specjalizacji

Finanse, rachunkowość, zarządzanie

Doświadczenie zawodowe

Praktyk biznesu – prezes, członek zarządów i rad
nadzorczych oraz likwidator spółek prawa
handlowego. W Uczelni pełni funkcję Dyrektora
Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
specjalizującego się w usługach konsultingowych
oraz kreowaniu przedsiębiorczości akademickiej i
wspieraniu start-up’ów.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Specjalista ds. finansów przedsiębiorstw i analizy
ekonomiczno-finansowej; wykładowca
akademicki; autor i współautor biznesplanów,
analiz finansowych, planów strategicznych,
programów naprawczych, planów
restrukturyzacji, aplikacji dot. pozyskania źródeł
finansowania przez przedsiębiorstwa oraz
publikacji i skryptów akademickich.

Wykształcenie

wyższe ekonomiczne

Lokalizacja usługi
Adres:
mjr. Henryka Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia
realizowane
w
budynku
dydaktycznym
uczelni
przy
ul.
Sucharskiego.
Zapisy
i
składanie
dokumentów na studia podyplomowe pokój nr 48 uczelni.

Warunki logistyczne:
Laboratorium komputerowe,Udogodnienia
dla osób z niepełnosprawnościami,Wi-fi

