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,
Rozwin swoje kompetencje!



  
Warto, ponieważ dla profesjonalizmu w rachunkowości ważne jest to, co te Studia oferują. 
Jest to możliwość pozyskania kompetencji pozwalających na:

• udział w tworzeniu polityki rachunkowości przedsiębiorstwa o złożonej strukturze  
działań, prowadzonych w różnych segmentach biznesowych

• stosowanie różnych MSSF w rocznym i śródrocznym raportowaniu dokonań 
przedsiębiorstwa

• współpracę z komórkami wewnętrznymi przedsiębiorstwa odpowiedzialnymi za con-
trolling finansowy, audyt wewnętrzny oraz IT, planowanie strategiczne i budżetowanie

• uczestnictwo w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych, zgodnie z MSSF

• dobre organizowanie / współorganizowanie prowadzenia spraw podatkowych 
przedsiębiorstwa

• profesjonalną współpracę z audytorami wewnętrznymi.

Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone zostaną uzyskaniem Świadectwa ukoń-
czenia studiów podyplomowych.

DLACZEGO WARTO?

Historia kształcenia w zakresie rachunkowości na 
studiach podyplomowych oferowanych obecnie 
przez Instytut Rachunkowości w SGH (wcześniej 
Katedrę Rachunkowości) sięga roku 1946.

Studia Podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka - perspektywy są odpowiedzią 
na zapotrzebowanie zgłaszane przez sektor tych przedsiębiorstw, które są 
zobligowane do prowadzenia rachunkowości według zasad określonych 
w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Studia stwarzają możliwość pozyskania kompetencji ważnych w pracy 
w działach finansowo-księgowych i innych, w podmiotach gospodar-
czych, które już stosują albo ich potencjał wskazuje na to że niebawem 
będą stosowały MSSF. Program realizowany jest z szerokim zastosowa-
niem analiz praktycznych przypadków, dobrze ilustrujących omawiane 
zagadnienia. Od kandydatów nie jest wymagana jakakolwiek znajomość 
MSSF. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania rachunkowości 
może być tu pomocna, chociaż Studia te stosowną wiedzę i umiejętności 
rozwijają i systematyzują, adekwatnie do założonych efektów kształcenia.   

w zakresie 
form zajęć

• zajęcia rozpoczynamy 
blokiem, który tworzy 
ramy dla dalszego pogłę-
biania wiedzy w zakresie 
szczegółowych zagad-
nień z rachunkowości 
i sprawozdawczości 
finansowej,

• zajęcia prowadzimy 
wyłącznie w formie kon-
wersatorium, które jest 
formą audytoryjno-ćwi-
czeniową, 

ATUTY STUDIÓW

• możliwość rozpoznania modeli, 
metod, zasad i reguł leżących 
u podstaw ujęć, wycen i prezentacji 
sprawozdań finansowych przygoto-
wywanych zgodnie z MSSF 

• rozpoznanie relacji systemu ra-
chunkowości z innymi systemami 
informacyjnymi funkcjonującymi 
w przedsiębiorstwie i określenie 
wzajemnych zależności i obszarów 
oddziaływania

• jednoznaczność merytoryczna 
wynikająca z ram prawnych wyzna-
czonych przez międzynarodowe 
standardy rachunkowości

w zakresie 
programu

• wykładowcami są 
pracownicy Instytutu 
Rachunkowości SGH oraz 
praktycy z doświadczeniem 
dydaktycznym i praktycznym 
w zakresie stosowania MSSF 
oraz prawa podatkowego

• duże doświadczenie  
w prowadzeniu zajęć 
ze słuchaczami studiów 
podyplomowych

w zakresie 
kadry 
wykładowej
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PERSPEKTYWY 
ZAWODOWE

Studia stwarzają możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności ważnych dla wykonywania 
zadań w obszarze rachunkowości prowadzonej według wymagających profesjonalizmu 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Podyplomowe Studia 
MSSF - teoria - praktyka - perspektywy stanowią dobrą podstawę merytoryczną dla po-
dejmowania się zadań złożonych na gruncie prawa bilansowego, nierzadko wymagających 
uczestnictwa w zespołach, w których rozumienie zagadnień i umiejętność kompetentne-
go komunikowania rozwiązań, czy też ich możliwych wariantów, jest sprawą kluczową.  
Ponieważ MSSF są językiem zrozumiałym w środowisku międzynarodowego biz-
nesu, przed absolwentem, po uzyskaniu kompetencji przewidzianych w efektach 
kształcenia dla tych Studiów mogą otworzyć się nowe perspektywy zawodowe, tak-
że 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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