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Studia oferują ważne dla profesjonalizmu w rachunkowości możliwości:

• dobrego rozpoznania otoczenia prawnego dotyczącego działalności gospodarczej, 
w tym prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego;

• pozyskania umiejętności założenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie, współtwo-
rzenia polityki rachunkowości, opracowania koncepcji obiegu dokumentacji źródłowej, 
rozpoznawania treści ekonomicznej różnych zdarzeń gospodarczych występujących 
w przedsiębiorstwach i dekretowania ich skutków w księgowej bazie danych, w tym 
dokumentowania, rejestrowania i monitorowania rozrachunków publiczno-prawnych, 
sporządzania kompletnych sprawozdań finansowych, przeprowadzania ich wstępnej 
analizy finansowej; 

• uzyskania kompetencji w zakresie opracowywania zasad raportowania zarządczego 
kosztów i przychodów działalności gospodarczej; 

• uświadomienia sobie rozwiązań wynikających ze specyfiki rachunkowości prowadzonej 
w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo korzysta ze środków dostępnych z różnych (w tym 
z UE) programów pomocowych.

Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone zostaną uzyskaniem świadectwa ukończenia 
studiów podyplomowych.

DLACZEGO WARTO?

Studia Podyplomowe Rachunkowości według Standardów Krajowych 
są kontynuacją dotychczasowych XXXV edycji Podyplomowych Stu-
diów Rachunkowości. Mając na uwadze deregulację zawodu księgo-
wego, oferują program, dzięki któremu możliwe jest kształtowanie 
szerokiego wachlarza kompetencji profesjonalnych i obecnie koniecz-
nych w obszarze systemu informacyjnego rachunkowości przedsię-
biorstw i innych podmiotów. 
Cechą szczególną Studiów jest to, iż przedstawiają program meryto-
ryczny jednoznacznie określony i odpowiadający wymaganiom tzw. 
krajowego prawa bilansowego, czyli ustawy o rachunkowości i aktów 
prawnych z nią związanych, mających swoje umocowania w stosow-
nej dyrektywie Unii Europejskiej.
Studia są dwu-semestralne. Uruchamiane są dwa razy w roku akade-
mickim: od semestru zimowego, a także od semestru letniego.
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Historia kształcenia w zakresie rachunkowości na 
studiach podyplomowych oferowanych obecnie 
przez Instytut Rachunkowości w SGH (wcześniej 
Katedrę Rachunkowości) sięga roku 1946. 

w zakresie 
kadry 
wykładowej

• wykładowcami są pracownicy 
Instytutu Rachunkowości SGH oraz 
praktycy z dużym doświadczeniem 
dydaktycznym a także praktycy prawa 
podatkowego

• duże doświadczenie w prowadzeniu 
zajęć ze słuchaczami studiów podyplo-
mowych

• nasze studia prowadzone są bez 
przerw, z powodzeniem, od 1996 r., 
a Podyplomowe Studia Rachunko-
wości według Standardów Krajowych 
dobrze wpisują się w ten trend

w zakresie 
form zajęć

• zajęcia rozpoczynamy 
blokiem, który daje ugrunto-
wane podstawy do dalszego 
pogłębiania wiedzy w zakresie 
rachunkowości i sprawozdaw-
czości finansowej

• obok tradycyjnych zajęć au-
dytoryjnych i ćwiczeniowych, 
naukę prowadzimy w labo-
ratorium komputerowym 
z wykorzystaniem programu 
SYMFONIA

ATUTY STUDIÓW

w zakresie 
programu

• możliwość nauki rachunko-
wości „od podstaw”

• kompleksowe podejście do 
prowadzenia ksiąg rachun-
kowych w praktyce gospo-
darczej, z uwzględnieniem 
zarówno specyfiki rachunko-
wości dla małych, średnich 
i dużych przedsiębiorstw

• jednoznaczność meryto-
ryczna wynikająca z ram 
prawnych wyznaczonych 
przez krajowe standardy 
rachunkowości



PERSPEKTYWY 
ZAWODOWE

Studia dostarczają wiedzy z obszaru rachunkowości, podatków, prawa pracy i innych za-
gadnień, dzięki której słuchacze otrzymują kompletne wyobrażenie o kwestiach kluczo-
wych dla właściwego organizowania i prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz profesjonal-
nego  interpretowania zjawisk i operacji gospodarczych w nich odzwierciedlanych.

Absolwent studiów pozyskuje kompetencje, dzięki którym w praktyce ma szanse stać
się partnerem w wielu projektach wymagających zastosowania wiedzy z obszaru 
rachunkowości.  Studia stanowią dobrą podstawę merytoryczną dla podejmowania 
się zadań złożonych w praktyce oraz dalszego poszerzania wiedzy z obszaru rachun-
kowości, na przykład prowadzonej według Międzynarodowych Standardów Spra-
wozdawczości Finansowej.
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Studia podyplomowe oferowane przez Instytut Rachunkowości dobrze wpi-
sują się w formułę uczenia się przez całe życie, tzw. LIFEWIDE LIFELONG 
LEARNING (LLL). 
Nasze Studia to okazja rozwoju zawodowego, poznania potencjału 
informacyjnego rachunkowości, zasad jej funkcjonowania. To także 
przygoda intelektualna.  
W praktyce zawodowej związanej z biznesem, rachunkowość jest bo-
wiem oryginalnym systemem informacyjnym, wspomagającym de-
cyzje, identyfikowanie czynników ryzyka gospodarczego, planowanie 
działań, optymalizowanie kosztów, dokumentowanie kwestii podatko-
wych, itp. Ta ważna funkcja rachunkowości sprawia, iż musi ona być 
wrażliwa na zmienność w biznesie i w jego otoczeniu, w tym global-
nym. Prawo bilansowe na te wyzwania odpowiada. Wymaga ustawicz-
nego monitorowania i profesjonalnej sprawności w jego stosowaniu. 
Zmieniają się także technologie i rozwiązania IT, które bądź są w ra-
chunkowości wykorzystywane, bądź są dla jej funkcjonowania ważne. 
Nasze Studia przygotowują do profesjonalnego wykonywania zawodu 
w warunkach i perspektywach stworzonych przez możliwości XXI wieku. 
Uwrażliwiają na nowe modele biznesowe i nowe trendy w raportowa-
niu dokonań. Kładą przy tym nacisk na znaczenie etyki w biznesie i etyki 
zawodowej w rachunkowości. 
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