Rachunkowość finansowa i podatki
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

2019/08/07/12077/440212

Cena netto

3 640,00 zł

Cena brutto

3 640,00 zł

Cena netto za godzinę

20,22 zł

Cena brutto za
godzinę

20,22

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

180

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-26

Termin zakończenia
usługi

2020-06-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-07

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-25

Maksymalna liczba uczestników

40

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

studia podyplomowe

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?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Wyższa Szkoła Finansów i
Zarządzania w Białymstoku

Osoba do
kontaktu

Agnieszka Prawdzik-Dziądziak

E-mail

agnieszka.pdziadziak@wsfiz.edu.pl

Telefon

87 621 80 92

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy, która jest niezbędna do
profesjonalnego wykonywania zawodu księgowego, a także do pełnienia innych funkcji, w których
kompetencje zakresu: finansów, rachunkowości i podatków są szczególnie przydatne. Studia są
skierowane przede wszystkim do kandydatów na księgowych oraz osób, które chcą zdobyć
uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W toku studiów słuchacze:
•uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, a w szczególności:
rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, aktualnych regulacji
prawnych, systemu podatkowego oraz rachunku kosztów; •kształtują praktyczne umiejętności
obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy w księgowości (przygotowywanie
sprawozdań finansowych, naliczanie podatków i składek ZUS, przygotowywanie urzędowych
deklaracji, podejmowanie decyzji dotyczących wyboru form finansowania działalności gospodarczej,
ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych, itp.) ze szczególnym uwzględnieniem obsługi
programów finansowo-księgowych; •rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej
pracy na stanowiskach finansowo-księgowych, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Rynek kapitałowy i pieniężny
Rachunkowość finansowa

Prawo cywilne i administracyjne
Podatki w systemie płac
Formy finansowania działalności gospodarczej
Programy finansowo-księgowe
Prawo gospodarcze
Sprawozdawczość finansowa
Elementy rachunkowości zarządczej
Analiza finansowa
Prawo podatkowe
Rachunek kosztów
Ubezpieczenia w systemie płac
Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
Kadrę wykładowców stanowi grono specjalistów, posiadających rozległą wiedzę teoretyczną
oraz umiejętności praktyczne. Zespół wykładowców prowadzących zajęcia w ramach studiów stanowią
praktycy z kierunkowym doświadczeniem zawodowym oraz wykładowcy akademiccy posiadający
doświadczenie praktyczne. Program kształcenia został przygotowany przy współpracy z
przedsiębiorcami. Daje to słuchaczom gwarancję udziału w zajęciach o najwyższym poziomie i stopniu
aktualności przekazywanej wiedzy.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Program studiów jest ukierunkowany przede wszystkim na zdobycie przez słuchaczy praktycznych
umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy w działach ﬁnansowoksięgowych różnorodnych organizacji. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty,
ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych
praktyków. Istotnym elementem programu studiów jest obszerny moduł obejmujący naukę obsługi
programów finansowo-księgowych.
W toku studiów słuchacze:
uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, a w szczególności:
rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, aktualnych
regulacji prawnych, systemu podatkowego oraz rachunku kosztów;
kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy w
księgowości (przygotowywanie sprawozdań finansowych, naliczanie podatków i składek ZUS,
przygotowywanie urzędowych deklaracji, podejmowanie decyzji dotyczących wyboru form
finansowania działalności gospodarczej, ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych, itp.) ze
szczególnym uwzględnieniem obsługi programów finansowo-księgowych;
rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy na stanowiskach finansowoksięgowych, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych.

Grupa docelowa

Studia są skierowane przede wszystkim do kandydatów na księgowych oraz osób, które chcą zdobyć
uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Adresatami studiów są także
księgowi i pracownicy biur rachunkowych oraz inne osoby zainteresowane problematyką księgowości,
sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami.

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem rekrutacji na studia jest ukończenie studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister).

Materiały dydaktyczne
Udostępniane słuchaczom w formie elektronicznej i/lub drukowanej.

Informacje dodatkowe
Kadrę wykładowców stanowi grono specjalistów, posiadających rozległą wiedzę teoretyczną
oraz umiejętności praktyczne. Zespół wykładowców prowadzących zajęcia w ramach studiów stanowią
praktycy z kierunkowym doświadczeniem zawodowym oraz wykładowcy akademiccy posiadający
doświadczenie praktyczne. Program kształcenia został przygotowany przy współpracy z
przedsiębiorcami. Daje to słuchaczom gwarancję udziału w zajęciach o najwyższym poziomie i stopniu
aktualności przekazywanej wiedzy.
W harmonogramie zajęć czas zajęć jest wyrażony w godzinach dydaktycznych.

Harmonogram
Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Rynek kapitałowy i
pieniężny

2019-10-26

09:00

13:05

4:05

2

Rachunkowość
finansowa

2019-10-26

13:30

17:35

4:05

3

Rachunkowość
finansowa

2019-10-27

09:00

13:05

4:05

4

Rynek kapitałowy i
pieniężny

2019-10-27

13:30

17:35

4:05

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Elżbieta Dawidziuk

Obszar specjalizacji

- Bankowość w zakresie współpracy z klientem
korporacyjnym i detalicznym. - finansowanie
działalności gospodarczej poprzez: kredyty ,
faktoring, leasing - finansowanie osób fizycznych
poprzez kredyty i pożyczki - analiza finansowa
działalności gospodarczej w zakresie
finansowania w obce kapitały (kredyty , faktoring,
leasing)

Doświadczenie zawodowe

2005-2006-Urząd Skarbowy w Nowym Dworze
Mazowieckim- podatek dochodowy od osób
prawnych oraz podatek VAT 2006-2007- PKO BPfinansowanie klientów korporacyjnych poprzez
udzielanie kredytów. 2007-2016 Bank Polskiej
Spółdzielczości SA - finansowanie klientów
korporacyjnych poprzez udzielanie kredytów,
leasingu, faktoringu oraz klientów detalicznych.
2016- Bank Spółdzielczy w Olecku nadal –
księgowość bankowa

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

W 2014-2015 prowadzenie zajęć w Policealnym
Studium Obsługi Spedycyjno-Celnej w
Białymstoku. W 2015-2016-prowadzenie zajęć w
Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w
Białymstoku Filia w Ełku

Wykształcenie

Wyższe Ekonomiczne

Imię i nazwisko

Maciej Wiatr

Obszar specjalizacji

Bankowość korporacyjna, Finanse
przedsiębiorstw

Doświadczenie zawodowe

12 lat praktyki bankowej

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

28 lat pracy - ćwiczenia, wykłady, seminaria na
uczelniach wyższych

Wykształcenie

profesor doktor habilitowany, specjalność
Bankowość, Finanse przedsiębiorstw

Imię i nazwisko

Joanna Markowska

Obszar specjalizacji

rachunkowość i finanse, poradnictwo zawodowe

Doświadczenie zawodowe

od 2004 roku - prowadzenie rozliczeń
podatkowych i dokumentacji rachunkowej
związanej z działalnością gospodarstwa 20072008 - księgowanie dokumentów w placówce
budżetowej, naliczanie płac, prowadzenie kadr,
prowadzenie własnej firmy handlowo-usługowej

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

od 2008 roku prowadzenie szkoleń z zakresu
sprzedaży, marketingu, księgowości
(księgowość pełna, ryczałt, KPiR),
przedsiębiorczości, wykładowca na studiach I, II
stopnia i na studiach podyplomowych,
prowadzenie zajęć w LP i SP, szkoleń z zakresu
kadr i płac, księgowości, przedsiębiorczości i
doradztwa zawodowego

Wykształcenie

studia magisterskie: Rachunkowość i finanse,
studia podyplomowe: poradnictwo zawodowe,
liczne szkolenia i kursy z zakresu obsługi
programów komputerowych (Fakt, Płatnik,
Symfonia, INSERT)

Lokalizacja usługi
Adres:
Grunwaldzka 1
19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, Filia w Ełku

Warunki logistyczne:
Laboratorium komputerowe,Udogodnienia
dla osób z niepełnosprawnościami,Wiﬁ,Inne, usługi ksero, czytelnia, bezpłatny
parking,
winda,
możliwość
zakwaterowania i bar-bufet w budynku
Uczelni

