Rachunkowość jednostek
gospodarczych - studia podyplomowe
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania
Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2017/05/19/12946/57231

Cena netto

3 030,00 zł

Cena brutto

3 030,00 zł

Cena netto za godzinę

0,00 zł

Cena brutto za
godzinę

0,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Rodzaje usługi

Usługa szkoleniowa

Liczba godzin usługi

275

Termin rozpoczęcia
usługi

2017-10-21

Termin zakończenia
usługi

2018-06-23

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2017-06-20

Termin zakończenia
rekrutacji

2017-10-06

Maksymalna liczba uczestników

40

Kategoria główna KU

-

Kategorie dodatkowe KU

Finanse

Czy usługa pozwala na zdobycie 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?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Politechnika Koszalińska

Osoba do kontaktu

Ewa Duszyńska-Rosiak

E-mail

ewa.rosiak@tu.koszalin.pl

Telefon

094 3439154

Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia mają charakter studiów doskonalących. Umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu
rachunkowości, prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej,
rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i wielu innych zagadnień przedstawionych w
programie studiów. Wiedza ta ułatwi i usprawni pracę osobom zatrudnionym w komórkach finansowoksięgowych jednostek gospodarczych, a także trudniącym się prowadzeniem usługowym ksiąg
rachunkowych. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów
wyższych, zainteresowanych problematyką prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykorzystaniem
zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem Celem Studiów
Podyplomowych Rachunkowość jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie: rozróżniania, charakteryzowania i wyceny składników majątku i źródeł majątku jednostek
gospodarczych, - rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników
osiąganych przez jednostki gospodarcze, - prowadzenia uproszczonych form opodatkowania, prowadzenia ksiąg rachunkowych, - sporządzania, badania i czytania elementów sprawozdania
finansowego, - stosowania tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej dla
potrzeb zarządzania operacyjnego i strategicznego, - interpretacji prawa: cywilnego, gospodarczego,
handlowego, pracy oraz prawa karno-skarbowego, - rozróżniania, charakteryzowania i ustalania
obciążeń z tytułu podatków (podatek dochodowy, podatek VAT, akcyza i inne), opłat i innych
zobowiązań publicznoprawnych (ZUS), - obliczania i interpretowania wskaźników ekonomicznych prowadzenia rachunkowości w programie finansowo-księgowym

Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub
umiejętności lub kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Nie

Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Nie

Ramowy program usługi
Podstawy rachunkowości,
Rachunkowść finansowa,
Rachunek kosztów,

Ewidencje podatkowe,
Rachunkowość zarządcza,
Sprawozdawcziość finansowa,
Kontorola finansowo-księgowa,
Analiza finansowa,
Polityka bilansowa,
Systemy podatkowe,
Prawo gospodarcze,
Prawo finansowe,
Ubezpieczenia społeczne,
Rachunkowość informatyczna
Studia trwają 2 semestry - 14 zjazdów
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,
Łączna liczba godzin kontaktowych: 275 h
Zajęcia na studiach prowadzone są w formie wykładów
ćwiczeń i laboratoriów.

(z zastosowaniem form multimedialnych),

Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwaliﬁkacji, które umożliwiają uzyskanie
30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Grupa docelowa
Z uwagi na uniwersalność przekazywanej wiedzy (od podstaw rachunkowości) studia kierowane są m.
in. do:
księgowych prowadzących samodzielnie rachunkowość firmy,
pracowników i właścicieli biur rachunkowych,
osób zatrudnionych na niesamodzielnych stanowiskach w działach rachunkowości dużych i
średnich firm,
osób pełniących pomocnicze funkcje w biurach rachunkowych,
menedżerów wszystkich szczebli zarządzania,
właścicieli firm,
osób zainteresowanych doskonaleniem zawodowym oraz zmianą zawodu.

Opis warunków uczestnictwa
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Warunkiem
przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego
wyniku postępowania kwalifikacyjnego (decyzja o przyjęciu na studia).
Wymagane dokumenty:
oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskie, licencjackie, zawodowe),
podanie o przyjęcie na studia,
1 zdjęcie format legitymacyjny,
kwestionariusz osobowy,
kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość uczestnika

studiów.
Komplet dokumentów należy składać osobiście w pokoju 103A (od pon.- do pt. godz.8-15) lub przesłać
pocztą na adres:
Politechnika Koszalińska
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E 75-343 Koszalin z dopiskiem „pok. 103A”
Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Informacje dodatkowe
Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Eugeniusza Kwiatkowskiego 6E
75-343 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

