STUDIA PODYPLOMOWE

Edycja – październik 2017
Kierunek: RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT FINANSOWY
1. PREZENTACJA STUDIÓW
Studia Podyplomowe na kierunku RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT FINANSOWY pozwalają zdobyć aktualną wiedzę z
zakresu praktyki rachunkowości oraz stosowania instrumentów kontroli i zarządzania finansami
przedsiębiorstwa.
Słuchacze mogą poszerzyć w trakcie studiów swoje kompetencje zawodowe w następujących obszarach:
 sporządzanie sprawozdań finansowych
 interpretacja informacji finansowych
 znajomość narzędzi i metod analizy finansowej
 zarządzanie płynnością i rentownością firmy
 analiza fundamentalna spółek giełdowych
 kontrola kosztów w przedsiębiorstwie
 wartość i metody wyceny przedsiębiorstwa
 instrumenty zarządzania ryzykiem finansowym w firmie

2. PROGRAM STUDIÓW
1/ Rachunkowość finansowa: krajowe i międzynarodowe źródła regulacji rachunkowości, wycena majątku
przedsiębiorstwa, kapitału i zobowiązań, ustalanie wyniku finansowego, obsługa informatyczna księgowości
– program Symfonia Księgowość.
2/ Analiza finansowa: sprawozdanie finansowe i jego zawartość, narzędzia analizy finansowej, analiza bilansu,
rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, interpretacja wyników analizy finansowej,
analiza spółki giełdowej.
3/ Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: rodzaje kosztów, modele rachunku kosztów, metody
kalkulacji kosztów, kategorie rachunkowości zarządczej.
4/ Zarządzanie finansami: decyzje finansowe i inwestycyjne w przedsiębiorstwie, ryzyko finansowe w
działalności przedsiębiorstwa, zarządzanie należnościami, zapasami i inwestycjami, zarządzanie
zobowiązaniami.
5/ Opodatkowanie firm: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy, optymalizacja podatkowa.
6/ Programy dedykowane
Dla osób z działów finansowo - księgowych pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności
przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy
zawierające wyselekcjonowane treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy.
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Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji
programowych.

3. REALIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym biegli rewidenci, księgowi, eksperci
w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, analitycy finansowi.
Zajęcia mają charakter praktyczny, dominującą formę stanowią ćwiczenia i warsztaty. Moduły wymagające
wykorzystania programów informatycznych odbywają się w laboratorium komputerowym.
Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

4. ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania studiów: 2 semestry
Program studiów: 60 ECTS
Liczba godzin zajęć: 196
Rozpoczęcie zajęć – październik 2017
14 zjazdów (październik 2017 – czerwiec 2018) co 2 tygodnie
w soboty godz. 9.00 – 16.00
w niedziele godz. 9.00 – 15.00
Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych prezentujemy na stronie www.wmsb.edu.pl w
zakładce Oferta dydaktyczna.
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