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Cele kształcenia na specjalności RPiI
Celem kształcenia na specjalności jest:
❑ przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości jednostkach
prowadzących różnorodną działalność (od przedsiębiorstw zajmujących się
produkcją, handlem, usługami, przez banki, zakłady ubezpieczeń oraz jednostki sfery
budżetowej);

❑ wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących zasad ujęcia, ewidencji,
wyceny i prezentacji skutków zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym,
z uwzględnieniem ich skutków podatkowych;
❑ wyposażenie absolwenta w umiejętności przeprowadzenia
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw i instytucji;

oceny

sytuacji

❑ nauczenie studenta wykorzystywania informacji pochodzących z systemu
rachunkowości do lepszego zrozumienia działalności przedsiębiorstwa oraz
efektywnego użycia tej wiedzy w zarządzaniu.

www.umcs.lublin.pl

Sylwetka absolwenta specjalności RPiI
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji
podatkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwach,
instytucjach finansowych, jednostkach sektora finansów publicznych.
Absolwent po studiach na specjalności RPiI:
❑ posiada zaawansowaną wiedzę i kompetencje z zakresu rachunkowości finansowej
(zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych
wg przepisów ustawy o rachunkowości i krajowych standardów rachunkowości);

❑ posiada umiejętność oceny skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych
(głównie w zakresie podatku dochodowego oraz VAT);
❑ potrafi dopasować optymalne źródło finansowania działalności oraz dobrać
narzędzia strategii finansowej jednostki;
❑ umie wykorzystać swą wiedzę do kompleksowej obsługi finansowo-księgowej
przedsiębiorstw i instytucji oraz do oceny ich sytuacji ekonomiczno- finansowej.
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Miejsca pracy i perspektywy zawodowe
Studia na specjalności RPiI:
❑ przygotowują do pracy w zawodzie specjalisty ds. księgowości, dalszego kształcenia
w kierunku głównego księgowego, biegłego rewidenta, audytora wewnętrznego,
❑ dają solidne podstawy do zdobywania kwalifikacji SKwP (IV stopniowa certyfikacja
zawodu księgowego);
❑ przygotowują do pracy na średnich i wyższych szczeblach zarządzania:
❑ w działach księgowości, analiz/zarządzania finansami,
controllingu
(np. na stanowisku księgowy, kontroler finansowy, analityk finansowy) różnych
przedsiębiorstw i instytucji,
❑ w biurach rachunkowych i centrach usług wspólnych (SSC/FAO - Shared Services
Center/Finance and Accounting Outsourcing),

❑ w administracji skarbowej i celnej,
❑ w gminnej, powiatowej, wojewódzkiej administracji samorządowej,
oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym biura rachunkowego.
❑ pozwalają zdobyć kompetencje niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na
kierunkach związanych z rachunkowością, finansami, analityką gospodarczą.
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Wykaz przedmiotów specjalnościowych
Kolorem czarnym oznaczono liczbę godzin zajęć dla studiów stacjonarnych, kolorem czerwonym – dla niestacjonarnych.
Forma zajęć: Wy – wykład, CA – ćwiczenia, KW – konwersatoria
Forma zaliczenia: E – egzamin, Z - zaliczenie
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Organizacja systemu rachunkowości

3

Z

15 (Wy) + 15 (CA)
9 (Wy) + 9 (CA)

Rachunkowość budżetowa

3

Z

15 (Wy) + 15 (CA)
9 (Wy) + 9 (CA)

Rachunkowość podatkowa

4

E

15 (Wy) + 15 (CA)
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Informatyczna rachunkowość finansowa

5

E
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Sprawozdawczość i analiza sprawozdań
finansowych

6
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9 (Wy) + 18 (CA)

Rachunkowość bankowa

4

Z
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Rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych

4
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Zaawansowana rachunkowość finansowa

6
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5

6
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Treści przedmiotów specjalnościowych
Nazwa przedmiotu

Krótka treść

Organizacja
systemu
rachunkowości

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z organizacją procesu informacyjnego w systemie
rachunkowości jednostki oraz organizacją samego działu rachunkowości. Prezentowane
zagadnienia dotyczą, m.in. organizacji: dokumentacji, ewidencji, inwentaryzacji
i sprawozdawczości.

Rachunkowość
budżetowa

Na zajęciach omawiane są szczególne zasady rachunkowości (w tym ewidencji, wyceny,
tworzenia pełnego sprawozdania finansowego i wybranych sprawozdań budżetowych) dla
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych.

Rachunkowość
bankowa

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką sprawozdawczości oraz ewidencji
zdarzeń gospodarczych w bankach. Omawiane są m.in. zasady ujęcia, wyceny, ewidencji
i prezentacji: ekspozycji kredytowych, zobowiązań z tytułu depozytów, rozrachunków
międzybankowych i międzyoddziałowych oraz operacji wyrażonych w walutach obcych.

Informatyczna
rachunkowość
finansowa

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentom praktyczne aspekty prowadzenia
rachunkowości w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem systemów informatycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencji najważniejszych typów operacji
gospodarczych, rozliczania podatku od towarów i usług oraz sporządzania sprawozdania
finansowego.
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Treści przedmiotów specjalnościowych
c.d.
Nazwa przedmiotu

Krótka treść

Sprawozdawczość
i analiza
sprawozdań
finansowych

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procedurą sporządzania sprawozdań finansowych,
a także metodami analizy tych sprawozdań, które wykorzystywane są do oceny sytuacji
majątkowej, finansowej i wynikowej podmiotów gospodarczych.

Rachunkowość
podatkowa

Celem zajęć jest zrozumienie różnic między przychodami i kosztami ustalanymi dla potrzeb
rachunkowości i podatków oraz ich skutków sprawozdawczych. Słuchacze zapoznawani są
z metodami alokacji podatku dochodowego w rachunkowości, ze szczególnym
uwzględnieniem metody zobowiązań bilansowych. Podczas zajęć rozwiązywane są
rzeczywiste przypadki/zadania z jakimi spotykają się przedsiębiorstwa w toku działalności,
dotyczące właściwego ujmowania rachunkowego i podatkowego zdarzeń gospodarczych.

Rachunkowość
zakładów
ubezpieczeniowych

W ramach prowadzonych wykładów i ćwiczeń prezentowane jest przede wszystkim
ewidencyjne ujęcie działalności ubezpieczeniowej, reasekuracyjnej i lokacyjnej zakładu
ubezpieczeń. Dużo uwagi poświęca się również najważniejszym sprawozdaniom
finansowym ubezpieczycieli, jakimi są bilans i rachunek wyników, a także opartej na nich
analizie wskaźnikowej sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń.

Zaawansowana
rachunkowość
finansowa

Na zajęciach omawiane są zasady ewidencji, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu
finansowych wybranych zagadnień specjalistycznych, takich jak: utrata wartości aktywów;
ewidencja leasingu; kontrakty długoterminowe; rezerwy na zobowiązania; zmiana stanu
produktów i obroty wewnętrzne w procedurze ustalania wyniku finansowego;
rachunkowość w procesie likwidacji przedsiębiorstwa.
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Podsumowanie
Jeśli planujesz rozwój kariery w obszarze szeroko rozumianej
rachunkowości i nie znosisz nudy, a przy tym lubisz wyzwania
i nie boisz się ciężkiej pracy,
specjalność RPiI jest dla Ciebie!
Nagrodą jest:
- brak problemów ze znalezieniem pracy,
- możliwość zaplanowania rozwoju kariery zawodowej (duży
wybór studiów podyplomowych, certyfikatów, kursów doszkalających),
- satysfakcjonujące wynagrodzenie.
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Zachęcamy do zapisania się
na specjalność RPiI,
ale przede wszystkim trzymamy kciuki,
aby wybrana specjalność spełniła Twoje oczekiwania!
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