Komunikat Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie zaliczania wszystkich egzaminów z wiedzy
kandydatom na biegłych rewidentów, którzy ukończyli studia wyższe na
Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Komisja Egzaminacyjna, działając na podstawie art. 7 pkt 1b ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000, z późn. zm), po
rozpatrzeniu wniosku Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
uchwałą nr 976/2017 stwierdziła, że kierunek studiów wyższych Audyt finansowy zakresem
kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2 powołanej
ustawy.
Podjęta przez Komisję Egzaminacyjną ww. uchwała, nie jest akredytacją w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.
2183, z późn. zm.). W myśl postanowień ww. ustawy uzyskanie akredytacji przez uczelnię
wyższą następuje po spełnieniu określonych warunków w zakresie sposobu realizacji
kształcenia, kadry prowadzącej kształcenie, jak również systemu oceny jakości kształcenia.
Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów stwierdziła w podjętej
uchwale jedynie zgodność programu kształcenia na danym kierunku z zakresem tematycznym
ustalonym dla egzaminów z wiedzy przeprowadzanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Egzaminy te muszą być przeprowadzone w formie pisemnej.
Komisja Egzaminacyjna, działając na podstawie art. 275 obecnie obowiązującej ustawy z dnia
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.
U. poz. 1089, z późn. zm) podejmuje ostateczną decyzję o zaliczeniu wszystkich egzaminów z
wiedzy, po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez kandydatów na biegłego rewidenta,
którzy ukończyli kierunek Audyt finansowy na Wydziale Finansów i Prawa UE w Krakowie.
Należy podkreślić, że warunkiem podjęcia pozytywnej decyzji przez Komisję jest
przedstawienie dyplomu potwierdzającego ukończenie kierunku Audyt finansowy i datę
ukończenia studiów wyższych.
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