KURS DOSKONALĄCY
Podstawy księgowości

Rodzaj kursu: doskonalący
Liczba godzin: 100
Kierownik kursu: dr Mariola Szewczyk–Jarocka
Koszt kursu doskonalącego: 1 000 zł

Podstawa prawna
 § 79 pkt. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
(Uchwała Senatu PWSZ w Płocku z dnia 20 stycznia 2015 r.)
 Uchwała Nr 27/2016 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki z dnia
18 października 2016 r. w sprawie opinii o utworzenie studiów podyplomowych

KURS DOSKONALĄCY Podstawy

księgowości

Cel kursu
Celem kursu jest przygotowanie do pracy w działach księgowości różnych podmiotów
gospodarczych. Przekazanie gruntownej wiedzy popartej praktyką w zakresie księgowości
uproszczonej. Nałożony nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu.
Adresaci
Kurs skierowany jest do studentów oraz osób zainteresowanych tematyką księgowopłacową, poszerzeniem i usystematyzowaniem wiedzy z księgowości komputerowej z
zastosowaniem programów komputerowych.
Charakterystyka kursu
Ogólna liczba godz. dydaktycznych dla jednego uczestnika: 100
w tym:
a) liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia, warsztaty – programy księgowe): 100
b) liczba godzin wykładów –
c) seminarium dyplomowe –
d) praktyki –
Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia kursu:
 Rozpoczęcie – luty 2017 r.
 Zakończenia – czerwiec 2017 r.
Warunki uzyskania świadectw:
 aktywne uczestniczenie w zajęciach
 pozytywnie zdany egzamin z poszczególnych modułów
Opis nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji po ukończeniu kursu
Student po ukończeniu kursu będzie posiadał wiedzę na temat rozliczania podmiotów
gospodarczych rozliczających się w formie uproszczonej.
Będzie potrafił rozliczyć przedsiębiorstwa na podstawie podatkowej księgi przychodów i
rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej oraz będzie potrafił korzystać z
przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego dla osób fizycznych i podatku od
towarów i usług oraz właściwie je interpretować.
Student nabędzie umiejętność pracy w programach komputerowych. Będzie potrafił
sporządzać podstawowe dokumenty występujące w księgowości uproszczonej. Ponadto
będzie umiejętnie interpretował przepisy podatkowe dla osób fizycznych.
Główną nabytą kompetencją społeczną będzie odpowiedzialność zawodowa w pracy.
Znajomość etyki pracy. Ponadto student będzie rozumiał potrzebę ciągłego doskonalenia się,
dokształcania i uzupełniania swoich kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności.
Miejsce lokalizacji zajęć:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, ul. Gałczyńskiego 28

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki
09-402 Płock, Nowe Trzepowo 55
tel. 24 366 54 25 lub 24 366 54 08
e-mail: ekonomia@pwszplock.pl

