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Celem studiów na specjalności Rachunkowość z akredytacją ACCA jest wykształcenie specjalistów, których wiedza i
umiejętności w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami, których ramy ogólne wyznaczają cele kierunku, będą
mogły być także wykorzystane i zastosowane w praktyce.
Wiedza zdobyta na tej specjalności pozwoli jej absolwentom na współuczestnictwo w zarządzaniu podmiotami
gospodarczymi z wykorzystaniem metod i narzędzi rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej/controllingu
i zarządzania finansami, a także budowanie własnej kariery zawodowej w biznesie na stanowiskach m.in.: głównego
księgowego, kierownika działu finansowego, dyrektora finansowego, kontrolera finansowego lub biegłego rewidenta.
Studia na specjalności umożliwiają studentom połączenie dyplomu ukończenia studiów z kwalifikacją ACCA, która jest
jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozpoznawalną w
branży finansowej na całym świecie.

Adresaci Specjalności




Specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA jest kierowana do osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i
umiejętności niezbędnych zarówno do sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz innych raportów
biznesowych, jak i przygotowywania analiz biznesowych, planowania, pomiaru dokonań, rewizji finansowej oraz
podejmowania decyzji w różnych rodzajach organizacji, w szczególności w firmach międzynarodowych i korporacjach
transnarodowych.
Do podjęcia studiów na specjalności wymagana jest znajomość zagadnień objętych programem kształcenia na I stopniu
studiów w zakresie finansów lub rachunkowości. Osoby nielegitymujące się taką wiedzą będą mogły podjąć studia na tej
specjalności po wcześniejszym uzupełnieniu wiedzy na kursach przygotowawczych oferowanych na Wydziale
Zarządzania UŁ.

Zakres dostarczanej wiedzy, umiejętności i postaw
Program specjalności Rachunkowość z akredytacją ACCA został stworzony przy współpracy z organizacją ACCA (the
Association of Chartered Certified Accountants) i jest zgodny z programem modułów kwalifikacji ACCA Applied Knowledge i
Applied Skills. ACCA jest prestiżową, organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów,
rachunkowości. Słuchacze uzyskają nowoczesną wiedzę, która umożliwi zrozumienie procesów finansowych zachodzących
w biznesie oraz zapewni rozwój umiejętności i kompetencji ukierunkowanych na prowadzenie analiz biznesowych,
interpretację danych pochodzących z systemu finansowo-księgowego oraz podejmowanie decyzji.
Zajęcia dostarczają specjalistycznej wiedzy na temat metod i narzędzi z zakresu sprawozdawczości finansowej, rachunku
kosztów, operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej, pomiaru dokonań, zarządzania finansami przedsiębiorstwa
oraz kluczowych elementów z zakresu norm i standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Ponadto zajęcia
pozwalają na poznanie w pogłębionym stopniu zasad ujmowania i wyceny oraz normy sprawozdawczości i rewizji
finansowej, zgodnych z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami rachunkowości ,w tym auditingu.
Program specjalności pozwala na zdobycie m. in. umiejętności:

posługiwania się systemami normatywnymi i regułami z dziedziny rachunkowości oraz zarządzania finansami w celu
rozwiązywania konkretnych problemów w podmiotach gospodarczych,

samodzielnego proponowania wariantowych rozwiązań złożonych problemów z zakresu rachunkowości i finansów,

stosowania zasad określonych w krajowych i międzynarodowych regulacjach rachunkowości i rewizji finansowej w
różnych podmiotach gospodarczych,

doboru właściwych metod i narzędzi rachunku kosztów, operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej oraz
zarządzania finansami dla potrzeb zarządzania podmiotami gospodarczymi,

umiejętność pogłębionej analizy i interpretacji sprawozdań finansowych i innych raportów biznesowych oraz
wykorzystania wniosków tych analiz w podejmowaniu decyzji gospodarczych lub w ocenie spełnienia wymogów,
warunkujących wydanie opinii z badania, przeglądu lub poświadczenia spełnienia innych norm i standardów w zakresie
innych usług atestacyjnych, określonych przez regulacje prawne i środowiskowe (ale pełne nabycie umiejętności w
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zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej jest warunkowane uzyskaniem certyfikatu ACCA w drodze
spełnienia odrębnych kryteriów, określonych przez ACCA).

Możliwość zatrudnienia
Specjalność łącząca studia z kwalifikacją ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z
rachunkowością i finansami, zarówno w firmach polskich, jak i międzynarodowych. Kwalifikacja ACCA będąc jedną z
najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu rachunkowości i finansów, jest bowiem rozpoznawalna w
branży finansowej na całym świecie. ACCA jest prestiżową, największą i najszybciej rozwijającą się organizacją oferującą
możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania. Kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem
wśród pracodawców, którzy doceniają w organizacji jej 110-letnie doświadczenie, innowacyjne podejście i nieprzerwane
dążenie do doskonałości: ACCA współpracuje z ponad 7 000 Akredytowanymi Pracodawcami ACCA i ma zawarte umowy
partnerskie z ponad 80 organizacjami zrzeszającymi finansistów na całym świecie.
Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w zawodach takich jak m.in.: główny księgowy, kierownik działu
finansowego, dyrektor finansowego, kontroler finansowy lub biegły rewident.

Dodatkowe informacje





Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i ACCA, w wyniku
otrzymanej akredytacji, ukończenie specjalności pozwoli słuchaczom na otrzymanie 9 zwolnień z egzaminów z poziomu
Applied Knowledge i Applied Skills, co pozwala na uzyskanie dyplomu ACCA Diploma in Accounting and Business..
Program specjalności będzie realizowany głównie przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Zarządzania UŁ
posiadającą bogate doświadczenie dydaktyczne i praktyczne (w organizacjach nie nastawionych na zysk, w biznesie i
consultingu) i przewiduje się wsparcie procesu dydaktycznego przez praktyków, posiadających stosowane certyfikaty
zawodowe, uzyskane w ACCA lub równorzędne. Podczas zajęć będą stosowane najnowsze techniki dydaktyczne, a także
materiały opracowane przez ACCA.
Program specjalności będzie rozwijany i doskonalony we współpracy z ACCA w celu jego dostosowania do potrzeb
praktyki biznesowej oraz wymogów środowiskowych. Otrzymana akredytacja ACCA jest potwierdzeniem wysokiego
poziomu merytorycznego programu oraz jego zgodności z najwyższymi światowymi standardami w dziedzinie
rachunkowości i finansów.

© 2016, Wydział Zarządzania UŁ

