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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Rachunkowość finansowa zaawansowana  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Advanced Financial Accountancy  

Kierunek studiów  Ekonomia i finanse 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Ekonomia i finanse 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Mariusz Sokołek 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin Semestr Punkty ECTS 

Wykład 30 2 5 

konwersatorium   

Ćwiczenia 30 2 

laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

proseminarium   

Lektorat   

Praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - Biegła znajomość ogólnych zasad ewidencji księgowej na kontach  
W2- Znajomość podstawowych zasad sporządzania sprawozdania 
finansowego oraz analizy finansowej.  
W3- Znajomość ustawy o rachunkowości  
W4- Ogólna wiedza o finansach i systemie podatkowym 
 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

- nabycie, utrwalenie i pogłębienie przez studentów umiejętności poprawnego ujęcia w ewidencji 
księgowej operacji gospodarczych oraz sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych 

-  Zapoznanie Studentów z zaawansowanymi treściami ewidencji księgowej i sprawozdawczości z 
elementami Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

- kształtowanie u studentów postawy samodzielności, systematyczności, uczciwości, ciągłego 
doskonalenia oraz odpowiedzialności zgodnie z zasadami etyki zawodu księgowego 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student potrafi wyjaśnić i przedstawić w pogłębiony i strukturalnie 
rozszerzony sposób współczesne uwarunkowania systemu 
finansowego i procesów ekonomicznych 

K_W02 

W_02 Omawia i stosuje główne tendencje rozwojowe dyscypliny ekonomia 
i finanse, uwzględniając kontekst progresywnej ewolucji nauk 
społecznych 

K_W04 

W_03 Absolwent stosuje w pogłębiony sposób zasady stosowania narzędzi 
analizy mikroekonomicznej w procesie podejmowania decyzji 
menedżerskich, z uwzględnieniem profesjonalizacji indywidualnej 
przedsiębiorczości oraz analitycznego potencjału sprawozdawczości 
finansowej 

K_W05 

W_04 Student wyjaśnia i analizuje w sposób pogłębiony – w odniesieniu do 
zakresu danego pozostałymi efektami kształcenia: od K_W01 do 
K_W09 – zjawiska i procesy zachodzące w obszarach 
problemowych zgodnych z wybraną indywidualnie ścieżką 
kształcenia specjalnościowego 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z 
zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin w 
celu wyjaśniania zjawisk i procesów ekonomicznych, z 
uwzględnieniem  związków przyczynowo-skutkowych, w zgodzie z 
założeniami doktrynalnymi wybranych szkół i nurtów ekonomii 

K_U01 

U_02 Potrafi prezentować – w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi – 
autorskie pomysły, własne wątpliwości i sugestie w zakresie 
problematyki ekonomicznej, popierając je argumentacją w 
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, historycznych 
doświadczeń oraz poglądów różnych autorów, także jako uczestnik 
tematycznych debat 

K_U02 

U_03 Student potrafi rozwiązywać problemy definiowane praktyką 
gospodarczą oraz wyjaśniać, analizować i interpretować zjawiska i 
procesy ekonomiczno-finansowe, zgodne ze specyfiką wybranej 
ścieżki kształcenia specjalnościowego 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student gotowy jest do realizacji projektów społeczno-
ekonomicznych, uwzględniając warunkujące je czynniki 
organizacyjne i środowiskowe 

K_K05 

K_02 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K06 

K_03 podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety 
służące realizacji wyznaczonych zadań zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej, podtrzymując etos zawodowy i rozwijając dorobek 
zawodu 

K_K07 

 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Polskie regulacje prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych a standardy międzynarodowe (MSR) 
2. Aktywa trwałe w prawie bilansowym, podatkowym i MSR  
3. Leasing środków trwałych w prawie gospodarczym, podatkowym i ewidencji księgowej  
4. Inwestycje w ewidencji księgowej  
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5. Utrata wartości aktywów 
6. Odpisy aktualizujące należności  
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów  
8. Rezerwy na zobowiązania  
9. Transakcje wyrażone w walutach obcych wycena i zasady ustalania różnic kursowych  
10. Import, eksport oraz obrót towarami między państwami UE w prawie podatkowym i ewidencji 
księgowej  
11. Rozrachunki z podmiotami powiązanymi  
12. Inwentaryzacja  
13. Sprawozdanie finansowe oraz podział wyniku finansowego  
14. Odroczony podatek dochodowy 
15. Rozrachunki publiczno-prawne 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 
W_02, 
W_04, 
U_02,  

Wykład konwencjonalny 
 
 
 
Praca pod kierunkiem 

Egzamin pisemny 
 
 
 
Kolokwium pisemne 
Zadania do rozwiązania 

Oceniony tekst pracy 
pisemnej (egzaminu) 
Karta egzaminacyjna 
 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium pisemne 

UMIEJĘTNOŚCI 

W_03 
U_01,  
U_03, 
K_01 

Ćwiczenia praktyczne 
Analiza tekstu 
Dyskusja 

Zadania do rozwiązania 
Kolokwium pisemne 
Obserwacja aktywności i 
pracy studenta na zajęciach 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium pisemne 
Lista 
obecności/aktywności 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_02,  
K_03 

Dyskusja Obserwacja aktywności i 
pracy studenta na zajęciach 

Lista 
obecności/aktywności 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Wykład: 

Egzamin pisemny składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej (zadania). Skala ocen 

według udziału (%) zdobytych punktów w ogólnej liczbie punktów możliwych do zdobycia na 

egzaminie: 

94% - 100% - bdb (5,0) 

84% - 93% - db+ (4,5) 

74% - 83% - db  (4,0) 

64% - 73% – dst+ (3,5) 

50% - 63% – dst (3,0) 

poniżej 49% – ndst (2,0) 

Ćwiczenia : 

Obecność - 10% 

Aktywność na zajęciach - 10% 

Realizacja zadanych przez prowadzącego zadań - 20% 

2 kolokwia sprawdzające umiejętności - 60% 

 

Zadania z ewidencji księgowej-kolokwium  

Ocena 5 - 90-100% 

Ocena 4 - 75-89% 

Ocena 3 - 50-74% 

Ocena 2 - 0-49% 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst ujednolicony ustawy dostępny on-line 
w serwisie prawo.sejm.gov.pl)  
2. T. Cebrowska, Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa 2015 
3. J. Chałupczak, Rachunkowość finansowa: zbiór zadań z rozwiązaniami 2, ODDK, Gdańsk 2016 
4. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.  
5. P. Szczypa (red.), Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2017 
6. J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2014.  

Literatura uzupełniająca 

1. K. Czubakowska (red. nauk.), Rachunkowość przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013 
2. W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa, PWE, 
Warszawa 2015 
3. B. Gierba, W. Gos, S. Hońko, B. Jakubiak, I. Kowalczyk, Rachunkowość finansowa: zbiór zadań, 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 
Warszawa 2018 
4. T. Kiziukiewicz (red. nauk.), Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki, 
PWE, Warszawa 2014 
5. Z. Messner, J. Pfaff (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 
2013 
6. J. Sawicka, A. Stronczek, E. Marcinkowska, A. Surowiec, Rachunkowość finansowa: podstawy i 
ewidencje szczegółowe, CeDeWu, Warszawa 2017 
7. E. Walińska, Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2014 

 

 


