1.1.1 Międzynarodowe standardy rachunkowości
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

MIEDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

Wydział w Ostrowie Wielkopolski
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie, studia II stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)
Semestr: III

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2,5
Niestacjonarne: 1,5

Kod przedmiotu:
RiAF_PS1

Rachunkowość i analiza finansowa
specjalnościowy
powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015

W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:
Stacjonarne: 2,5
Niestacjonarne: 1,5

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wiedza:
Dobra znajomość zagadnień z obszaru rachunkowości finansowej
Wiedza dotycząca sprawozdawczości finansowej
Umiejętności:
Student posiada umiejętność analizy
Kompetencje społeczne:
Jest przygotowany do prowadzenia firmy
Efektywne komunikowanie się w środowisku księgowym
Konwersatorium: mini-wykład, dyskusja, case study
Zaliczenie w formie:
Test wiedzy zbudowany z 25 pytań jednokrotnego wyboru.
Kryteria oceny:
Procent wiedzy wymaganej dla uzyskania oceny:
 bardzo dobrej - 100% - 91%,
 dobrej plus - 90% - 81%,
 dobrej - 80% - 71%,
 dostatecznej plus - 70% - 61%,
 dostatecznej - 60% - 51%,
 niedostatecznej - 50% i mniej.
Zakład Ekonomii, Finansów i Rachunkowości
dr Izabela Witczak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:

Ćwiczenia:
Konwersatorium:

St udi a

60

nie st ac j ona rne
Wykład:
Ćwiczenia:
Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:

Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

27

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

2

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

63
62

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

29
96

RAZEM z PWS:
125
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

125

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

63
62

29
96

20

30

22

32

20

34

125

125

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:
Praca własna studenta, w tym związana z prowadzonymi badaniami naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów
Wykonanie projektów
Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości oraz jej międzynarodowa instytucjonalizacja
Podstawy prawne stosowania MSSF, założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań
finansowych, MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
Procedura wdrożenia MSSF po raz pierwszy:
Polityka rachunkowości: zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie
błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym
Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
Przychody
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana, utrata wartości aktywów.
Aktywa finansowe: ujmowanie i wycena
Aktywa obrotowe – zapasy
Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
Sprawozdawczość finansowa skonsolidowana: połączenie jednostek gospodarczych, wartość firmy, inwestycje
w jednostkach stowarzyszonych, udziały we wspólnych przedsięwzięciach
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W07

ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej
wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji

S2A_W03

K_W11

ma wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych metod statystycznych,
ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji
danych w organizacji

S2A_W06

K_W14

zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia, dyrektywy i zalecenia
Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz
funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego

S2A_W07

Kod wg KEK:

Umiejętności:

K_U01

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej
wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

K_U02

posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w
organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych
zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

K_U03

potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z
określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

K_K04

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim
oraz przekazywania swojej wiedzy osobom niebędącym specjalistami w zakresie
zarządzania

S2A_K01
S2A_K04

K_K05

rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji

S2A_K01
S2A_K02
S2A_K06

Kod KRK:
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U01
S2A_U02
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
Kod KRK:

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Metoda (forma)
weryfikacji

Wiedza:
Ma wiedzę dotyczącą krajowych i międzynarodowych standardów sprawozdawczości
finansowej. Student zna i rozumie podstawowe skutki wdrożenia MSSF do sprawozdawczości
finansowej przedsiębiorstwa. Zna podstawowe pojęcia z zakresu standardów sprawozdawczości
finansowej.

Test wiedzy,
wypowiedź ustna

Umiejętności:
Student potrafi scharakteryzować zasady pomiaru podstawowych elementów sprawozdań
finansowych, prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych oraz sposoby interpretacji
informacji zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat sporządzonych według MSR/MSSF.
Potrafi ocenić wpływ zmian polityki rachunkowości na sprawozdanie finansowe
przedsiębiorstwa. Student potrafi wycenić, ujawnić i zaprezentować zmiany, wskutek
wprowadzenia MSSF w wybranych obszarach działalności przedsiębiorstwa: leasingu
finansowego i operacyjnego,
nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych,
przeznaczenia aktywów trwałych do sprzedaży, zapasów, aktywów finansowych oraz
nieruchomości inwestycyjnych.

Test wiedzy,
zadanie
praktyczne,
udział w dyskusji

Kompetencje:
Ma świadomość znaczenia MSR i MSSF. Student potrafi podjąć pracę w przedsiębiorstwach,
w których sprawozdania finansowe tworzone są w oparciu o międzynarodowe standardy
sprawozdawczości finansowej i rachunkowości.

Obserwacja pracy
studenta w
zadaniu
praktycznym

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Helin A., Sprawozdanie finansowe według MSR, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2000.




Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a Ustawa o rachunkowości – podobieństwa i
różnice, Jaruga A. (red.), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości: ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji
bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Jędrzejczyk M., Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych
grup kapitałowych, PTE, Kraków 2009.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Warszawa 2011.
Turyna J., MSR/MSSF a polskie ustawodawstwo: analiza porównawcza, Warszawa 2006.

Inne materiały dydaktyczne:




Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone
międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady.
IASB, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej obejmujące MSR oraz Interpretacje
według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. (2009), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.

