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We współczesnym biznesie, złożonym i wykorzystującym różne możliwości, ważne są 
działania pozwalające unikać zaistnienia w firmie zjawisk nielegalnych prowadzących do 
nadużyć, fraudów i prania brudnych pieniędzy lub – jeśli już takowe się zdarzą – prowa-
dzenia skutecznych działań wykrywczych.

Słuchacz studiów:
• zapozna się z metodologią planowania i przeprowadzaniem audytów wewnętrznych,
• rozpozna „miękkie” elementy w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu  

zarządczym oraz w sferze podatkowej,  
• pozna różne modele operacyjno-organizacyjne audytu śledczego, 
• pozyska umiejętności w zakresie analiz zbiorów danych, stosowania różnych me-

tod, narzędzi i technik audytu śledczego,
• przeżyje warsztaty kompetencyjne audytora śledczego i różne gry symulacyjne.
• uzyska świadectwo ukończenia studiów, potwierdzające kwalifikacje i kompetencje 

w zakresie audytu śledczego.

DLACZEGO WARTO?

DLA KOGO?
Studia adresowane są do osób posiadających ukończone studia wyższe (licencjackie 
lub magisterskie), które swoją pracę zawodową wiążą z audytem śledczym, już w tym 
obszarze zagadnień funkcjonują lub/i pragną swoją wiedzę usystematyzować. 

Studia stwarzają możliwość zdobycia unikatowych kompetencji, łą-
czą bowiem bogato ilustrowany analizami przypadków przekaz wiedzy 
z obszarów prawa odnoszącego się do nadużyć gospodarczych, kontroli 
wewnętrznej, audytu wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarząd-
czej z warsztatowym ćwiczeniem umiejętności kluczowych dla profesjo-
nalnego prowadzenia audytu śledczego. W czasie studiów prezentowane 
i stosowane są metody, narzędzia i techniki audytu śledczego zarówno 
prewencyjnego jak i reaktywnego oraz narzędzia automatyzacji wykry-
wania nadużyć.

Podyplomowe Studia Audyt Śledczy - Rachunkowość i Kontrola adreso-
wane są do osób pragnących swoją pracę zawodową wiązać z działa-
niami w obszarze audytu śledczego, prowadzonego zarówno w ramach 
wewnętrznych struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, jak i przez 
przedsiębiorstwa takie usługi świadczące na zasadzie outsourcingu
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Podyplomowe Studia Audytu Śledczego, 
Rachunkowości i Kontroli są pionierskie w skali 
kraju. Podejmują problem, który narasta  
i potrzebował będzie dobrze przygotowanej  
kadry profesjonalnie zajmującej się zarządza-
niem ryzykiem nadużyć.

ATUTY STUDIÓW

w zakresie 
kadry 
wykładowej

• modele, metody, zasady, reguły leżące  
u podstaw organizowania i prowadzenia  
audytu śledczego

• relacje systemu audytu wewnętrznego  
i kontroli oraz systemu informacyjnego  
rachunkowości z innymi systemami informacyj-
nymi funkcjonującymi w przedsiębiorstwie    

• jednoznaczność merytoryczna wynikająca  
z ram określonych przez etykę i prawo odnoszą-
ce się do działalności gospodarczej

praktycy, audytorzy 
śledczy funkcjonujący 
czynnie w różnych sek-
torach gospodarczych, 
którzy wspólnie z pra-
cownikami naukowymi 
SGH tworzą komple-
mentarne zespoły 
wykładowe

w zakresie 
programu

w zakresie 
umiejętności

• stosowanie narzędzi informatycz-
nych w diagnozowaniu sympto-
mów nadużyć 

• identyfikowanie obszarów narażo-
nych na ryzyko nadużyć 

• rozpoznawanie symptomów 
pozornego bankructwa jako ele-
mentu oszustwa gospodarczego

• zarządzanie relacjami z osobami 
podejrzanymi

• sporządzanie raportu końcowego 
audytu śledczego



PERSPEKTYWY 
ZAWODOWE

Studia dostarczają wiedzy prawnej, controllingowej, z obszaru rachunkowości i IT w za-
kresie rozwiązań ważnych dla kształtowania procesu audytowego, jego prowadzenia  
i dokumentowania. Ćwiczą także umiejętności interpersonalne, przydatne w czasie wery-
fikowania podejrzeń i prowadzenia procesów dowodowych.
Absolwent studiów pozyskuje kompetencje, dzięki którym w praktyce ma szanse stać 
się partnerem w wielu projektach związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom. Stu-
dia stanowią dobrą podstawę merytoryczną dla podejmowania się zadań złożonych 
w praktyce, co sprawia, że przed absolwentem mogą otworzyć się nowe perspekty-
wy zawodowe, także w skali międzynarodowej.
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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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