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Cele kształcenia na specjalności AiRZ
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❑ przygotowanie specjalistów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej;

❑ przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu:

✓ rachunkowości zarządczej,

✓ audytu finansowego,

✓ rachunkowości finansowej,

w różnych jednostkach gospodarczych i organizacjach;

❑ wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania informacji 

ekonomicznych na potrzeby sporządzania sprawozdań (w tym, w grupach 

kapitałowych), analizy finansowej, zarzadzania podatkami oraz auditingu, oraz ich 

wykorzystania do zarządzania przedsiębiorstwami, jednostkami sektora finansów 

publicznych, instytucjami finansowymi.



Sylwetka absolwenta specjalności AiRZ
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Absolwent jest przygotowany do sporządzania sprawozdań finansowych oraz stosowania 

instrumentów kontroli finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwach, instytucjach 

finansowych, jednostkach sektora finansów publicznych oraz firmach audytorskich.

Absolwent po studiach na specjalności AiRZ:

❑ posiada zaawansowaną wiedzę i kompetencje z zakresu rachunkowości finansowej 

(m.in. zasad sporządzania sprawozdań finansowych wg przepisów polskiego prawa 

bilansowego oraz MSR/MSSF);

❑ posiada umiejętność analizy i oceny procesów i zjawisk mikro- i 

makroekonomicznych oraz sytuacji finansowej 

przedsiębiorstw i innych organizacji;

❑ umie wykorzystać swą wiedzę do zarządzania 

podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami.



Miejsca pracy i perspektywy zawodowe
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Studia na specjalności AiRZ:

❑ przygotowują do pracy w zawodzie specjalisty ds. księgowości oraz dalszego 

kształcenia w kierunku głównego księgowego;

❑ dają solidne podstawy do kształcenia się w zawodzie biegłego rewidenta;

❑ pozwalają zdobyć kompetencje niezbędne na stanowiskach specjalistów w obszarze 

finansów i rachunkowości (np. specjalisty ds. controllingu) w przedsiębiorstwach 

różnych typów;

❑ przygotowują do pracy w podmiotach świadczących usługi biznesowe na rzecz 

przedsiębiorstw (firmy windykacyjne, audytorskie, rozliczeniowe), a po zdobyciu 

odpowiedniego doświadczenia – do zajmowania stanowisk menedżerskich.   



Wykaz przedmiotów specjalnościowych
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Nazwa przedmiotu
Punkty

ECTS
Forma
zalicz.

SEMESTR

3 4

Audyt i rewizja finansowa 5 E
15 (Wy) + 30 (CA)
9 (Wy) + 18 (CA)

Polityka rachunkowości 6 E
30 (Wy) + 30 (CA)
19 (Wy) + 18 (CA)

Rachunkowość grup 
kapitałowych

8 E
15 (Wy) + 30 (CA)
10 (Wy) + 18 (CA)

Informatyczna 
rachunkowość zarządcza

5 Z
30 (KW)
18 (KW)

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



Treści przedmiotów specjalnościowych
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Nazwa przedmiotu Treść przedmiotu

Audyt i rewizja 
finansowa

Omówienie procesu badania sprawozdań finansowych w jednostkach 
gospodarczych. Charakterystyka wybranych problemów związanych z rewizją 
ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego z punktu widzenia audytora 
i badanego (case study).

Polityka 
rachunkowości

Omówienie i wykorzystanie w praktyce rozwiązań z zakresu m.in.:  metod i 
koncepcji rachunkowości, form i technik rejestracji zdarzeń gospodarczych, 
dokumentacji zasad rachunkowości firmy, instrumentów polityki bilansowej i 
wpływu przyjętych zasad polityki rachunkowości na sprawozdanie finansowe 
jednostki.

Rachunkowość grup 
kapitałowych

Charakterystyka procesów tworzenia grup kapitałowych oraz problematyka 
metod wyceny majątku i kapitałów jednostek wchodzących w skład grupy 
kapitałowej. Omówienie zasad prezentacji informacji o jednostkach 
powiązanych w sprawozdaniu finansowym.

Informatyczna 
rachunkowość 
zarządcza

Praktyczne zastosowanie narzędzi informatycznych (w szczególności 
zaawansowanych funkcji, narzędzi i dodatków MS Excel) w procesie 
budżetowania, analizie punktu krytycznego i innych krótkookresowych 
decyzjach menadżerskich oraz w sporządzaniu raportów zarządczych.



Dlaczego AiRZ?
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Poza ciekawym programem specjalności, 

kompetencjami i umiejętnościami, które Państwo nabędziecie…

warto bo …
❑ Program specjalności AiRZ wraz z programem specjalności „Rachunkowość 

przedsiębiorstw i instytucji” (I stopień FIR) – w największym stopniu spośród 

wszystkich specjalności i odpowiada wymogom II oraz częściowo III stopnia 4-

etapowej ścieżki certyfikacji SKwP (więcej informacji: Certyfikacja - Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce – działamy dla Księgowych od 1907 r. (skwp.pl));

❑ Biegły rewident to najbardziej prestiżowy tytuł, jaki może uzyskać specjalista z 

sektora księgowo-finansowego w Polsce i zawód zaufania publicznego (więcej 

informacji: https://www.pibr.org.pl/pl/kandydaci); 

❑ Studenci naszej specjalności wygrywają w konkursach wiedzy z rachunkowości  

(np. organizowanych przez SKwP) – zob. Laureaci X Międzyuczelnianego konkursu 

wiedzy z rachunkowości dla studentów - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Oddział Okręgowy w Lublinie (skwp.pl) (2 pierwsze miejsca zajęły Studentki 

specjalności AiRZ☺).

https://skwp.pl/certyfikacja/
https://www.pibr.org.pl/pl/kandydaci
https://lublin.skwp.pl/aktualnosc/laureaci-x-miedzyuczelnianego-konkursu-wiedzy-z-rachunkowosci-dla-studentow/


Podsumowanie
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Zachęcamy do zapisania się na specjalność 
AiRZ, ale przede wszystkim trzymamy 

kciuki za Państwa, aby wybrana specjalność 
spełniła Państwa oczekiwania! 

Pracownicy Katedry Finansów 
Przedsiębiorstw i Rachunkowości

https://www.umcs.pl/pl/katedra-finansow-przedsiebiorstw-i-
rachunkowosci,21902.htm

https://www.umcs.pl/pl/katedra-finansow-przedsiebiorstw-i-rachunkowosci,21902.htm

