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„Rachunkowość i podatki” – edycja I
Cele studiów
Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu uproszczonych form
opodatkowania, podatków lokalnych i centralnych, parapodatków, prowadzenia ksiąg rachunkowych. Po
skończonych studiach słuchacze będą potrafili między innymi obsługiwać programy finansowo-księgowe, rozliczać
podmioty z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT oraz wiele innych czynności należących do kompetencji
księgowego.
Adresaci
Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych pragnących zdobyć, poszerzyć lub uaktualnić
wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Kandydatami mogą być osoby, które chcą się przebranżowić i nie
mają wykształcenia ekonomicznego.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią przede wszystkim osoby z praktyki gospodarczej (pracownicy biur rachunkowych,
główni księgowi, doradcy podatkowi, pracownicy urzędów skarbowych, ZUS, biegli rewidenci, controllingowcy),
którzy dodatkowo mają doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.
Plan studiów
•
Podstawy prawne działalności gospodarczej
•
System rachunkowości w przedsiębiorstwie
•
Systemy i rodzaje podatków
•
Rachunkowość finansowa
•
Podstawy podatku dochodowego
•
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
•
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
•
Karta podatkowa
•
Ewidencja podatku VAT
•
Rozliczanie podatku VAT
•
Prawo pracy i koszty pracy
•
Pozostałe ewidencje
•
Podstawy podatków lokalnych
•
Rachunkowość zarządcza
•
Komputerowa ewidencja księgowa – systemy zintegrowane w rachunkowości
Czas trwania
• dwa semestry
• 180 godzin
• 14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie
studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach
studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu
końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
•
Rachunkowość finansowa
•
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
•
Prawo pracy i koszty pracy
•
Komputerowa ewidencja księgowa- Systemy zintegrowane w rachunkowości
Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Koszt uczestnictwa
około 1500 zł/semestr

