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Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 

1. Sylwetka absolwenta i cele studiów 

Celem Studiów jest wykształcenie świadomego informatycznie controllera/analityka z zastosowaniem zaawansowanych 
narzędzi informatycznych MS Excel. 
Studia kierowane są wszystkich tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać na poziomie zaawansowanym swoje 
umiejętności obsługi aplikacji MS Excel/VBA w obszarze szeroko rozumianego controllingu. 
Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

1. Znajomość podstawowych zasad rachunkowości 
2. Wiedza na temat istoty, celów, zadań i narzędzi controllingu 
3. Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym 
 

3. Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 - posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonalności aplikacji MS Excel/VBA w zastosowaniach 
controllingowych 
PEK_W2 - zna sposoby oraz narzędzia gromadzenia danych na potrzeby informacyjne controllingu przy pomocy 
narzędzi baz danych oraz ich przetwarzania przy pomocy narzędzi MS Excel/VBA 
PEK_W3 – ma rozszerzoną wiedzę w zakresie instrumentarium informatycznego wspomagającego controlling 
 

Umiejętności  (U) 

PEK_U1 - potrafi posługiwać się aplikacją MS Excel/VBA na poziomie zaawansowanym zarówno w sferze arkuszowej, 
jak i programistycznej, podczas realizacji zadań controllingu,  
PEK_U2 - potrafi pozyskać oraz przetworzyć dane z systemu informacyjnego przedsiębiorstwa na potrzeby controllingu 
z zastosowaniem zaawansowanych technik, metod i narzędzi baz danych 
PEK_U3 - potrafi przygotować zaawansowane narzędzie na potrzeby realizacji zadań controllingu przy pomocy języka 
VBA 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – potrafi świadomie i elastycznie dopasowywać rozwiązania informatyczne controlingu na bazie MS Excel/VBA 
do potrzeb i oczekiwań uczestników procesu informacyjnego 
PEK_K2 – potrafi usprawniać komunikację między dostawcami i odbiorcami informacji controllingowej przy użyciu 
zaawansowanych narzędzi informatycznych baz danych oraz MS Excel/VBA 
PEK_K3 – jest świadomy potrzeby uczenia się i rozwijania swoich umiejętności w zakresie informatycznego 
wspomagania pracy controllera 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
MS Excel w controllingu dla zaawansowanych 

Liczba godzin 
(min. 140)  

160 

Wydział: Inżynieryjno-
Ekonomiczny 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

35 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
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4. Program studiów   

 Lp. Przedmiot / moduł Liczba godzin Punkty ECTS 

M1 ŚRODOWISKO INFORMACYJNE CONTROLLINGU   
P01 Potrzeby informacyjne controllingu 4 1 
P02 Systemy i narzędzia informatyczne controllingu 8 1 

P03 
Podstawy projektowania i obsługi baz danych w zastosowaniach 
controllingowych (SQL, OLAP, relacyjna baza danych) 

8 2 

M2 NARZĘDZIA MS EXCEL W CONTROLLINGU   
P04 Narzędzia obliczeniowe MS Excel 8 2 
P05 Narzędzia transferu i porządkowania danych źródłowych w MS Excel 8 2 
P06 Narzędzia bazodanowe i analityczne aplikacji MS Excel 24 5 

P07 
Narzędzia programistyczne MS Excel – podstawy programowania w jezyku 
VBA 

24 5 

P08 
Narzędzia programistyczne MS Excel - budowa interfejsu użytkownika (VBA-
Userforms) 

8 1 

P09 
Nowe technologie MS Excel dedykowane dla controllingu (Data Mining, 
PowerPivot) 

4 1 

M3 CASE STUDY   

P10 
Self-service Business Intelligence.Nowoczesne rozwiązania BI na bazie MS 
Excel/SQL/VBA 

16 4 

P11 Automatyzacja generowania i przetwarzania budżetów z zastosowaniem VBA 16 4 
P12 Kokpity menedżerskie w arkuszu kalkulacyjnym (Dashboard) 16 4 
P13 Budowa systemu wczesnego ostrzegania w arkuszu kalkulacyjnym (SWO) 8 2 

P14 
Statystyczna analiza danych biznesowych z zastosowaniem 
zaawansowanych narzędzi MS Excel 

8 1 

Suma: 160 35 
 
 

5. Metody i narzędzia dydaktyczne 

M1- wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 
M2- ćwiczenia warsztatowe z zastosowaniem aplikacji komputerowych 
M3- analiza przypadków 
 
 
 
 

6. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

a) na poziomie poszczególnych przedmiotów (ocena formująca i podsumowujaca) 
O1- zadania wykonywane indywidualnie podczas zajęć przy komputerach 
O2- rozwiązywanie problemów w ramach analizy przypadków 
O3- testy wiedzy do samodzielnego wykonania 
 
 

b) na poziomie całych studiów (ocena podsumowująca) 
PO1- praca dyplomowa  
PO2- egzamin dyplomowy 
  
 
 
 
 


