Charakterystyka rynkowa kierunku
Nazwa kierunku:

Rachunkowość

Nazwa specjalności:

-

Stopień studiów

I stopień

Cel studiów na kierunku
 Celem studiów na kierunku Rachunkowość (I stopnia) jest kształcenie specjalistów średniego szczebla,
zatrudnianych w działach ds. rachunkowości i księgowości, posiadających praktyczną wiedzę o zasadach i
metodach rachunkowości.
 Celem studiów na kierunku Rachunkowość I stopnia jest wykształcenie odpowiedniej wiedzy oraz
świadomej postawy zawodowej umożliwiających pogłębianie zainteresowań specjalistycznych na dalszych
etapach studiów związanych z rachunkowością, bądź w praktyce zawodowej.

Adresaci kierunku






Adresatami kierunku są absolwenci szkół średnich zainteresowani uzyskaniem praktycznej wiedzy o
formach prowadzenia ewidencji gospodarczej, zasadach sporządzania i analizy sprawozdań finansowych
oraz elementarnej wiedzy na temat rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie.
Adresatami kierunku są osoby ambitne, chętne do rozwijania zdolności analitycznego myślenia oraz
zainteresowane poznaniem formalno-prawnych aspektów rachunkowości podmiotów gospodarczych
działających w otoczeniu biznesowym.
Kierunek Rachunkowość I stopnia jest kierowany także do osób planujących kontynuowanie nauki na
studiach II stopnia (zarówno na kierunku Finanse i Rachunkowość, jak i innych kierunkach ekonomicznych),
wiążących swoją przyszłą ścieżkę rozwoju zawodowego z wykonywaniem wolnego zawodu biegłego
rewidenta czy z piastowaniem kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwie w zakresie zarządzania
finansami i rachunkowości.

Zakres dostarczanej wiedzy, umiejętności i postaw
 Kierunek Rachunkowość na I stopniu studiów dostarcza wiedzy na temat:
o podstaw prawnych działalności gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
wynikającej z prawa cywilnego, handlowego i podatkowego)
o różnych form prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem
zasad dokumentowania i dekretowania zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg
pomocniczych);
o sporządzania i analizy jednostkowych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych (w
szczególności zasad projektowania prawidłowej i kompletnej dokumentacji przyjętych przez
jednostkę zasad rachunkowości, w tym polityki rachunkowości i zakładowego planu kont);
o podstaw rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie.
 Program kierunku Rachunkowość I stopnia pozwala na zdobycie przydatnych w praktyce umiejętności w
zakresie:
o posługiwania się narzędziami i technikami niezbędnymi do pełnienia funkcji księgowego na
średnim szczeblu zawodowym,
o sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz ich analizy i interpretacji,
o rozumienia podstawowych metod stosowanych w rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.
 Program kierunku Rachunkowość I stopnia umożliwia kształtowanie postaw etycznych i profesjonalnych
niezbędnych w toku wykonywaniu zawodu.

Możliwość zatrudnienia
 Kierunek Rachunkowość I stopnia kształci absolwentów praktycznie przygotowanych do wykonywania
zawodu księgowego, asystenta ds. księgowości, a także technika rachunkowości.
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 Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w działach księgowości lub controllingu w
przedsiębiorstwach, w biurach rachunkowych oraz w firmach audytorskich.
 Absolwenci kierunku Rachunkowość I stopnia mogą również znaleźć zatrudnienie w odpowiadających ich
kompetencjom komórkach kredytowych (i im podobnych) banków i innych instytucji finansowych.

Dodatkowe informacje
 Zawodowe praktyki odbywane w toku studiów pozwolą na weryfikację w praktyce uzyskanej wiedzy z
zakresu prowadzenia rachunkowości w działach księgowości lub controllingu różnych podmiotów
gospodarczych.
 Program kierunku jest realizowany przy współpracy z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo dydaktyczną, ekspertów z praktyki gospodarczej oraz specjalistów z innych ośrodków akademickich.
Pracownicy Wydziału Zarządzania posiadają duże doświadczenie w rachunkowości zarówno w zakresie
dydaktycznym, naukowym jak i praktycznym.
 Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dydaktycznych, jak i technologii
komputerowych.
 Realizowany w toku studiów program jest dostosowany do wymogów prawnych i norm środowiskowych
zawodu, co gwarantuje możliwość uzyskania odpowiednich certyfikatów zawodowych, np.: studia na
kierunku Rachunkowość I stopnia mają na celu wykształcenie pracownika działu księgowości na poziomie
odpowiadającym ramom kwalifikacji na I (asystent ds. rachunkowości) i na II (samodzielny księgowy)
stopniu certyfikacji zawodu księgowego – zgodnie z programem certyfikacji tego zawodu zatwierdzonym
przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.



Mocne strony kierunku:
 Kierunek oferuje unikalne połączenie wiedzy o rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem.
 Został stworzony z myślą o wykształceniu u adresata kierunku świadomości, że rachunkowość jest
jednym z kluczowych elementów języka biznesu.
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