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KARTA OPISU KIERUNKU
Nazwa kierunku RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
Stopień kształcenia PIERWSZY
Profil kształcenia PRAKTYCZNY
Forma studiów NIESTACJONARNE
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta LICENCJAT
Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty uczenia
się:
- dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse

100 %

- dyscypliny dodatkowe: brak
Związek z misją Uczelni i strategią jej rozwoju
Misją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest „zapewnienie nowoczesnej
oferty dydaktycznej i wysokiej jakości badań w zakresie wybranych dyscyplin naukowych
przez środowisko akademickie kreujące i upowszechniające wiedzę oraz nowe idee, otwarte
na współpracę międzynarodową i ekspercką”.1 Misja ta realizowana jest m.in. poprzez
Strategię Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na lata 2018-2025 z marca
2018 r.2
Wskazać można ścisły związek nowego kierunku Rachunkowość i podatki
z wymienioną wyżej Strategią Rozwoju. W ramach wartości należących do obszaru dydaktyki
Strategia Rozwoju postuluje nawiązanie szerszej współpracy w dziedzinie dydaktyki
z praktyką gospodarczą, profilowanie dydaktyki w kierunku uczelni biznesowej stosującej
nowoczesne narzędzia dydaktyczne oraz inicjowanie współpracy eksperckiej i dydaktycznej
z sektorem biznesu i instytucjami publicznymi a także dostępności do rozwiązań ICT.3
Kierunek Rachunkowość i podatki wpisuje się w powyższe postulaty, poprzez
połączenie wykorzystania doświadczeń naukowo-badawczych kadry Uniwersytetu
Ekonomicznego oraz praktycznych kompetencji ekspertów zewnętrznych do prowadzenia
zajęć dydaktycznych ze studentami. Praktyczny profil kierunku wpisuje się również
w inicjowanie i rozszerzanie współpracy z praktyką gospodarczą, a wykorzystanie e-learningu
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w oparciu o platformę e-lerningową do wybranych przedmiotów4 przyczyniać się będzie do
rozwoju nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w oparciu o rozwiązania ICT.
Ponadto wskazać należy, że kierunek Rachunkowość i podatki wpisuje się również
w samą, cytowaną na wstępie, misję uczelni, w szczególności w obszarze unowocześniania
oferty dydaktycznej oraz współpracy eksperckiej, bowiem łączy on profil akademicki, bazujący
na prowadzonej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach działalności badawczonaukowej z profilem praktycznym, wykorzystującym doświadczenia eksperckie kadry
Uniwersytetu oraz praktyków, którzy zaangażowani będą w proces kształcenia studentów na
tym kierunku. Połączenie wiedzy teoretycznej i praktyki wspiera zarówno rozwijanie
krytycznego myślenia, na przykład ze względu na potrzebę odpowiedniego dostosowania
modeli znanych z teorii ekonomii i finansów do praktyki życia gospodarczego, a także
rozwijanie cech sprzyjających przedsiębiorczości i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
i świadomości dóbr wspólnych.
W szczególności, proponowany kierunek Rachunkowości i podatki wpisuje się
w wartości wynikające ze strategii Uczelni:
a) Innowacyjność
b) Umiędzynarodowienie
c) Profesjonalizm
d) Odpowiedzialność społeczna
e) Jakość
f) Integralność
poprzez:
●

●
●
●

profil praktyczny, który poprzez zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne oraz
udział praktyków wśród osób prowadzących zajęcia, jest odzwierciedleniem wartości
„innowacyjność”, „profesjonalizm” oraz „jakość”,
wykorzystanie e-learningu w wybranych przedmiotach przyczynia się do realizacji
wartości „innowacyjność”,
uwzględnienie w programie studiów przedmiotu „Etyka gospodarcza”, co odzwierciedla
wartość „odpowiedzialność społeczna”,
spójność proponowanego programu studiów jest zgodna z wartością określoną jako
„integralność”.

Cele kształcenia oraz metody prowadzenia zajęć
Kierunek wpisując się w ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
i
Strategię
Rozwoju
Uczelni
nastawioną
na
rozwój
działań
o profilu praktycznym ma na celu:
●

przekazanie ogólnej i rozbudowanej wiedzy z obszaru dyscypliny ekonomii
i finansów, a szczególnie o rachunkowości finansowej i systemie podatkowym,

Przedmioty, do których wprowadzono narzędzia e-learningowe to: Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach,
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Ewidencje podatkowe mikro i
małych podmiotów
gospodarczych, Opodatkowanie przedsiębiorców, Rachunek kosztów.
4

wykształcenie praktycznych umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy
do podejmowania decyzji związanych z problemami ekonomiczno-finansowymi
a szczególnie w zakresie rachunkowości i systemu podatkowego,
● przygotowanie studenta do planowania, współdziałania i organizowania pracy
indywidualnej i zespołowej,
● propagowanie prawidłowych postaw etycznych pozwalających pełnić poszczególne
role zawodowe w praktyce gospodarczej.
Prowadzenie zajęć odbywa się w formie wykładów i ćwiczeń, a metody prowadzenia
zajęć wykorzystują m.in. wykład aktywny, analizę przypadków, zadania sytuacyjne, narzędzia
informatyczne, w tym platformę e-learningową.
●

Sylwetka absolwenta
Kierunek Rachunkowość i podatki został utworzony zgodnie z oczekiwaniami rynku
pracy dla przyszłych studentów umożliwiając im zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności
z zakresu rachunkowości i podatków.
Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę o zjawiskach gospodarczych na
szczeblu mikro i makroekonomicznym w warunkach gospodarki rynkowej. Program studiów
pozwoli wyposażyć studenta w nowoczesną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków
(w tym małych i średnich podmiotów gospodarczych) oraz programów komputerowych
wspomagających ich obsługę.
Absolwent kierunku Rachunkowość i podatki będzie miał ogólne wykształcenie
ekonomiczne, ale profil praktyczny. Dzięki zakładanym efektom uczenia się pozwoli to
absolwentowi zdobyć cenioną wiedzę i umiejętności, co umożliwi mu zatrudnienie wszędzie
tam, gdzie potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków.
Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy we wszystkich jednostkach
prowadzących rozliczenia finansowo-podatkowe, w sektorze prywatnym i publicznym np.:
w biurach rachunkowych, jednostkach samorządowych, jednostkach administracji skarbowej,
a perspektywicznie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie na
rynku pracy absolwent tego kierunku będzie się wyróżniał specjalistycznym i praktycznym
przygotowaniem do pracy, dzięki nabytym kompetencjom wyznaczonym zgodnie z efektami
Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz wiedzy praktycznej przekazanej przez praktyków
rachunkowości, podatków i prawa.
Absolwent kierunku Rachunkowość i podatki zrealizuje poprzez umiejętności
praktyczne, wykorzystanie e-learningu oraz realizację przedmiotu „Etyka w biznesie” wartości
wynikające ze strategii Uczelni:
a)
b)
c)
d)
e)

Innowacyjność,
Umiędzynarodowienie,
Profesjonalizm,
Odpowiedzialność społeczną,
Jakość i Integralność.

Absolwent kierunku będzie znał dwa języki obce, w tym jeden na poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu opisu kształcenia Językowego Rady Europy, a także specjalistyczne

słownictwo z zakresu finansów, rachunkowości i podatków. Absolwent będzie przygotowany
do kontynuowania studiów drugiego i trzeciego stopnia na różnych pokrewnych kierunkach.
Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców
wykorzystanych przy opisie efektów uczenia się

krajowych

i

międzynarodowych

Oferta programowa nowego kierunku została przygotowana z uwzględnieniem
uczelnianych standardów jakości kształcenia a także założeń wynikających z procesu
bolońskiego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wynikających z niej aktów
normatywnych. W procesie tworzenia opisu efektów uczenia się wykorzystano w pierwszej
kolejności zapisy Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
a także wnioski z przeglądu efektów uczenia się dla kierunków o podobnym profilu,
uwzględniających zagadnienia związane z rachunkowością i podatkami.
Elementy wyróżniające, główne atuty kierunku
Program studiów wyróżnia się przede wszystkim ze względu na praktyczny profil
kształcenia. Zawiera on szeroki zakres przedmiotów praktycznych (np. Księgowe i podatkowe
studia przypadków) prowadzonych zarówno przez doświadczonych nauczycieli akademickich,
jak i praktyków życia gospodarczego, a także rozbudowaną praktykę studencką w wymiarze
720 godzin.
Wskazać również należy, że kierunek Rachunkowość i podatki obejmuje przedmioty nie
prowadzone dotychczas na Uniwersytecie (np.: Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach,
Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa). Ponadto część zagadnień z wybranych
przedmiotów zaplanowana została w formie e-learningu, który umożliwia elastyczne
zarządzanie przez studenta czasem nauki.
Praktyczny kierunek uwzględnia także aspekty społeczne zgodne z koncepcją
społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu poprzez formowanie osobowości studentów
i absolwentów, kształtowania odpowiednich relacji międzygrupowych, integracji społecznej
oraz budowania społeczeństwa opartego na wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim
praktycznej, korzystającego z bazy informacyjnej systemu finansowo-księgowego.
Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy we wszystkich jednostkach
prowadzących rozliczenia finansowo – podatkowe np.: biurach rachunkowych, jednostkach
samorządowych,
a perspektywicznie
–
do
prowadzenia
własnej
działalności,
a także usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednocześnie na rynku pracy
absolwent tego kierunku będzie się wyróżniał specjalistycznym i praktycznym przygotowaniem
do pracy, dzięki nabytym kompetencjom wyznaczonym zgodnie z efektami Polskiej Ramy
Kwalifikacji oraz wiedzy praktycznej przekazanej przez praktyków rachunkowości, podatków
i prawa.
Wymagania szczególne
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego
stopnia, kierunek Rachunkowość i podatki powinien przedłożyć wyniki egzaminu maturalnego,
zgodnie
z
wymogami
Uchwały
Senatu
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Katowicach w sprawie warunków i trybu rekrutacji.

Studiowanie na kierunku Rachunkowość i podatki wymaga pewnych określonych cech
osobowości od kandydata. Niezbędna jest skrupulatność, rzetelność, sumienność
i umiejętność pracy w grupie oraz poczucie współodpowiedzialności.

