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Rekomendowana sekwencja realizacji 

przedmiotów akredytowanych przez ACCA      

01 grudnia 2014 r.  

 
Szanowni Państwo Studenci 
kierunku finanse i rachunkowość, 
 
• Przedstawiam Państwu –  programowo i merytorycznie zasadną – rekomendowaną 

(sugerowaną) sekwencję realizacji przedmiotów akredytowanych przez ACCA.  

• Od r.a. 2015/2016 przedmioty objęte akredytacją ACCA oferowane będą we wskazanych 

semestrach.  

• Wprawdzie w Państwa gestii leży decyzja co do wyboru roku studiów, w czasie którego pragniecie 

dany przedmiot realizować, ale pamiętajcie, że w blokach, w których występują dwa przedmioty, 

ze względu na treści programowe drugiego przedmiotu, przedmiot pierwszy musi być zaliczony 

uprzednio, przed rozpoczęciem zajęć z  przedmiotu drugiego.   

• Pieczę merytoryczną nad programem przedmiotu i jego realizacją sprawuje pracownik Katedry 

Rachunkowości, określony poniżej jako wykładowca wiodący. 

• W semestrze letnim r.a. 2014/2015 proponowane są Państwu przedmioty prezentowane poniżej.   

• Zachęcam do śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KR/oferta/Strony/Oferta_ACCA.aspx. Być może 

znajdziecie tam Państwo nie tylko odpowiedzi na nurtujące Was pytania.    

• Życzę Państwu powodzenia i służę pomocą w godzinach konsultacji.  

 

 

 
prof. dr hab. Anna Karmańska 

Kierownik Katedry Rachunkowości  

W roku akademickim  2014/2015 
pierwszy stopień studiów 

F6  
TAXATION 

132700-Rozrachunki publiczno-prawne w praktyce polskiej (ACCA-P)*   

 
Wykładowca  wiodący:  dr Małgorzata Mierzejewska 

drugi stopień studiów 

F6  
TAXATION 

23491-Polskie prawo podatkowe (ACCA-P)* 

 
Wykładowca  wiodący:  dr Małgorzata Mierzejewska 

F8  
AUDIT  

AND ASSURANCE 

234480- Zewnętrzny i wewnętrzny audyt i kontrola  (ACCA-P)*   

 
Wykładowca  wiodący:  dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH 

F9  
FINANCIAL 

MANAGEMENT 

234490- Zarządzanie finansami  (ACCA-P)* 

 

Wykładowca:  dr Zbigniew Krysiak 
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Rekomendowana sekwencja realizacji 

przedmiotów akredytowanych przez ACCA      

 

 

 

01 grudnia 2014 r.  

PIERWSZY STOPIEŃ STUDIÓW 

 
Od roku akademickiego 2015/2016 

 
Blok ACCA 

II rok III rok 

s. Z s. L s. Z s. L 
 
 

F7 
FINANCIAL 

REPORTING 
 

 

120560-Rachunkowość 

finansowa*  

   

 

 
Wykładowca  wiodący:   
dr Katarzyna Klimczak   

 

132690-Raportowanie 

finansowe - wymiar 

globalny i zarządczy (case 

studies) (ACCA-P)* 

   
Wykładowca  wiodący:   
dr Katarzyna Klimczak 

  

 
 

F6  
TAXATION 

 

132700-Rozrachunki 

publiczno-prawne w 

praktyce polskiej 

(ACCA-P)*   

 
Wykładowca  wiodący:   

dr Małgorzata 
Mierzejewska  

  

132700-Rozrachunki 

publiczno-prawne w 

praktyce polskiej 

 (ACCA-P) *  

 
Wykładowca  wiodący:   

dr Małgorzata 
Mierzejewska 

 

 
 

F5  
PERFORMANCE 

MANAGEMENT 

  132360-Podstawy 

rachunku kosztów* 

  

 

 

 
Wykładowca  wiodący:   

dr Małgorzata Paszula  

132710-Zarządzanie 

wynikami -wymiar 

strategiczny i 

operacyjny (case 

studies) (ACCA-P)*     

 
Wykładowca  wiodący:   

dr Rafał Grabowski 

*Przedmiot: (a) realizowany jest przez Zespół Katedry Rachunkowości koordynowany przez Wykładowcę 

wiodącego, (b) kończy się egzaminem składanym według standardu ACCA  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

prof. dr hab. Anna Karmańska 
Kierownik Katedry Rachunkowości  
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Rekomendowana sekwencja realizacji 

przedmiotów akredytowanych przez ACCA      
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DRUGI STOPIEŃ STUDIÓW 

 
Od roku akademickiego 2015/2016 

 
Blok ACCA 

I rok II rok 

s. Z s. L s. Z s. L 
 
 

F7 
FINANCIAL 

REPORTING 
 

220740-

Zaawansowana 

rachunkowość 

finansowa* 

 

 
 

Wykładowca  wiodący:   
dr Marta Gawart   

 234920-

Sprawozdawczość 

finansowa i 

rachunkowość grup 

kapitałowych według 

MSSF (ACCA-P)* 

 

Wykładowca  wiodący:   
dr Marta Gawart   

 

  

 

 
 

F6  
TAXATION 

23491-Polskie prawo 

podatkowe (ACCA-P)* 

 
Wykładowca  wiodący:   

dr Małgorzata 
Mierzejewska  

 23491-Polskie prawo 

podatkowe (ACCA-P)* 

 
Wykładowca  wiodący:   

dr Małgorzata 
Mierzejewska 

 

 
 

F5  
PERFORMANCE 

MANAGEMENT 

  220530-Rachunkowość 

zarządcza* 

 
 
 

Wykładowca  wiodący:   
dr Małgorzata Paszula  

22493-

Zaawansowana 

rachunkowość 

zarządcza (ACCA-P)* 

 
Wykładowca  wiodący:   

dr Małgorzata Paszula 

 

F8  
AUDIT  

AND ASSURANCE 

   234480- Zewnętrzny i 

wewnętrzny audyt i 

kontrola  

(ACCA-P)*   

 
Wykładowca  wiodący:   

dr hab. Ewa Hellich, 
prof. SGH 

 

F9  
FINANCIAL 

MANAGEMENT 

 234490- Zarządzanie 

finansami  (ACCA-P)* 

 

Wykładowca:   

dr Zbigniew Krysiak 

 234490- Zarządzanie 

finansami  (ACCA-P)* 

 

Wykładowca:   

dr Zbigniew Krysiak 

*Przedmiot: (a) realizowany jest (za wyjątkiem 234490) przez Zespół Katedry Rachunkowości koordynowany 

przez Wykładowcę wiodącego, (b) kończy się egzaminem składanym według standardu ACCA  

 
 
 

 
prof. dr hab. Anna Karmańska 

Kierownik Katedry Rachunkowości  


