
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Wydział Finansów i Ubezpieczeń 

Harmonogram dla słuchaczy studiów podyplomowych 
Kierunek studiów  „Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi” gr.  31 

Aktualizacja 23 czerwca 2020 – zmiana sali na warsztaty komputerowe + 
bezpieczeństwo pandemiczne 

 
data  imię i nazwisko wykładowcy Przedmiot godz. sala 

2020-02-15 dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, 
prof. UE 

Ujęcie kosztów i przychodów w rachunkowości 
finansowej, ustalanie wyniku finansowego 9:00-15:30  

2020-02-16 dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, 
prof. UE 

Rachunek kosztów z elementami rachunkowości 
zarządczej - wprowadzenie 9:00-15:30  

2020-02-29 
 dr Aneta Wszelaki 

Ewidencja kapitałów własnych, korekta błędów 
po dniu bilansowym, środowisko informatyczne 

rachunkowości 
9:00-15:30  

2020-03-01 dr Aleksandra Sulik-Górecka Ewidencja aktywów pieniężnych i 
inwestycyjnych 9:00-15:30  

2020-04-04 dr hab. Marzena Strojek-Filus, 
prof. UE 

Rachunek kosztów z elementami rachunkowości 
zarządczej - kalkulacja kosztów 9:00-15:30 Google Meet 

2020-04-05 dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, 
prof. UE 

Rachunkowość jednostek w szczególnych 
sytuacjach – cz.1 9:00-15:30 Google Meet 

2020-04-18 dr Roman Seredyński - biegły 
rewident 

Ewidencja księgowa zdarzeń z udziałem 
rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 
9:00-15:30 Google Meet 

2020-04-19 dr Aleksandra Ferens  - biegły 
rewident 

Prezentacja wybranych zagadnień podatkowych 
w rachunkowości 9:00-15:30 Google Meet 

2020-05-16 prof. dr hab. Halina Buk Sprawozdawczość finansowa – cz.1 9:00-15:30 Google Meet 
2020-05-17 prof. dr hab. Halina Buk Sprawozdawczość finansowa – cz.2 9:00-15:30 Google Meet 
2020-06-13 

 
dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, 

prof. UE 
Rachunkowość jednostek w szczególnych 

sytuacjach – cz.2 9:00-15:30 Google Meet 

2020-06-14 
 Henryk Herman - SKwP Ewidencja zapasów: obrót materiałowy i 

towarowy 9:00-15:30 400A 

2020-06-20 
-zmiana prowadzącego      

i daty zajęć- 

dr Aleksandra Szewieczek, SKwP 
 

Ewidencja zobowiązań i należności, w tym 
kredytów bankowych i zobowiązań finansowych 9:00-15:30 Google Meet 

 
 
 

 
 

  

2020-09-20 Mgr Elżbieta Kowalska 
trener SAGE 

Warsztaty komputerowe - cz.3 9:00-15:30 4/18 @ 

2020-09-26 Mgr Elżbieta Kowalska 
trener SAGE 

Warsztaty komputerowe - cz.1 9:00-15:30 4/18 @ 

2020-09-27 Mgr Elżbieta Kowalska 
trener SAGE 

Warsztaty komputerowe - cz.2 9:00-15:30 4/18 @ 

 
W trakcie warsztatów komputerowych obowiązuje konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w 
szczególności korzystania z wejścia głównego do budynku CNTI (@).  
Wejście do obiektu będzie ewidencjonowane w recepcji. Pracownikom ochrony przysługuje prawo 
legitymowania celem ustalenia tożsamości.  
Obowiązuje zasada dystansowania się na odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami. 
 

2020-10 Egzamin    
 


