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SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA  
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Nazwa jednostki 

wnioskującej  
Katedra Rachunkowości MenedŜerskiej 

Stopień studiów Studia II stopnia 

Nazwa specjalności 

międzykierunkowej:  
Rachunkowość zarządcza i controlling 

Uzasadnienie merytoryczne wniosku 

Proponowana specjalizacji międzykierunkowa obejmuje wybrane zagadnienie z dwóch kierunków 

Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie. 

Studenci łączący wiedzę z rachunkowości z wiedzą z zarządzania powinni  pozyskać umiejętność 

podejmowania decyzji finansowych w oparciu o właściwe informacje, prezentowania 

wielowariantowych rozwiązań i ich merytorycznego argumentowania, a takŜe prowadzenia 

działalności doradczej w tym zakresie. Zadania te w sferze mikroekonomicznej realizowane są przede 

wszystkim przez rachunkowość zarządczą i controlling. W szczególności do zadań rachunkowości 

zarządczej naleŜy dostarczanie informacji finansowych (ale takŜe niefinansowych) niezbędnych w 

procesie zarządzania, w tym w szczególności w podejmowaniu decyzji oraz planowaniu i kontroli. 

Wspiera ona zarządzających w takich zadaniach jak: 

- zarządzanie rentownością przedsiębiorstwa, 

- zarządzanie rentownością produktów, 

- zarządzanie rentownością klientów, 

- zarządzania kosztami, 

- kontrola efektywności finansowej i niefinansowej ośrodków odpowiedzialności, 

- sporządzanie i kontrola budŜetu, 

- tworzenie systemów monitorujących realizację strategii. 

Realizacja tak postawionych zadań wymaga umiejętności połączenia wiedzy z zakresu finansów z 

wiedzą z zakresu zarządzania operacyjnego i strategicznego. 

śadna z dotychczas oferowanych specjalności zarówno w ramach kierunku Finanse i Rachunkowość i 

Zarządzanie nie zapewnia naszym zdaniem realizacji wyŜej wymienionych postulatów. Specjalności te 

albo koncentrują się wyłącznie na sferze finansowej, albo poruszają zagadnienia wyłączenie związane 

z zarządzaniem. W naszym przekonaniu specjalista z zakresu rachunkowości zarządczej powinien 

łączyć obydwa te obszary, a więc zarówno umieć dokonać oceny procesu podejmowanych decyzji jak i 

finansowych i niefinansowych skutków ich realizacji.  
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Wiedza 

Po zrealizowaniu programu specjalności student ma: 

• wiedzę na temat rachunkowości zarządczej i controllingu oraz 

głównych obszarów ich zainteresowania 

• zna narzędzia i koncepcje rachunkowości wykorzystywane w 

procesie podejmowania decyzji (m.in. rachunek kosztów 

zmiennych, rachunek kosztów działań, zarządzanie działaniami) 

oraz planowania i kontroli (budŜet, Balanced Scorecard) 

• szeroko wiedzę na temat róŜnych technik zarządzania 

• zna zakres wymagań informacyjnych zarządzania operacyjnego i 

strategicznego 

• rozumie koncepcję zarządzania wartością, (pomiar, raportowanie 

wzrost wartości) 

• rozumie specyfikę potrzeb informacyjnych uŜytkowników 

wewnętrznych i zewnętrznych. 
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Umiejętności 

Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: 

• odróŜniać informację istotną od informacji nieistotnej w podjęciu 

decyzji 

• skutecznie dobierać narzędzia rachunkowości zarządczej i 

controllingu dla róŜnych potrzeb zarządczych 

• budować raport dla potrzeb analizowania efektywności, 

podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli  

• analizować system informacyjny przedsiębiorstwa pod kątem 

jego wystarczalności dla określonych potrzeb róŜnych obszarów 

zarządzania 

Inne kompetencje 

Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: 

• zdolność do interdyscyplinarnego analizowania problemów 

zarządczych 

• zdolność łączenia informacji niefinansowej z finansową w celu 

wyjaśnienia przyczyń niskiej efektywności przedsiębiorstwa 

• zrozumienie przyczyn powstawania kosztów w przedsiębiorstwie 

w celu identyfikacji obszarów do optymalizacji  

Nazwa specjalności międzykierunkowej 

Rachunkowość zarządcza i controlling 

Program  specjalności międzykierunkowej 

 Nazwa przedmiotu 
Wymiar godzin  Punkty 

ECTS ST i N(P) N(S-N) 

Przedmioty 

OBOWIĄZKOWE 

tworzące 

specjalność: 

220530  Rachunkowość zarządcza* 30 21+5* 3 

222490  Rachunek kosztów** 30 14+7* 3 

221470  Zarządzanie operacyjne* 30 21 3 

222620  Zarządzanie strategiczne** 30 14+7* 3 

razem 120 70+19 12 

 Nazwa przedmiotu 
Wymiar godzin  Punkty 

ECTS ST i N(P) N(S-N) 

Przedmioty 

FAKULTATYWNE 

tworzące 

specjalność: 

222600  Zarządzanie kapitałem ludzkim** 30 14+7* 3 

220770  Zarządzanie logistyczne* 30 21 3 

220820  Zarządzanie wartością 

przedsiębiorstwa* 

30 21 3 

233370  Laboratorium z rachunkowości 
zarza ̨dczej** 

30 14 3 

220740  Zaawansowana 

rachunkowość finansowa* 

45 21+9 4,5 

razem 165 91+16 16,5 

Łączna liczba 

punktów ECTS 

(18-21) 
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