
Karta Modułu Kształcenia  
 

Kierunek studiów:  Finanse Rachunkowość i Podatki 
Forma studiów:  Stacjonarne, niestacjonarne 

Nazwa modułu kształcenia: Międzynarodowe standardy 
sprawozdawczości finansowej 

Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 
godzin w planie studiów 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 
3 6 3 

Warsztat  30 15 

 

Założenia i cele kształcenia: 
Cel1. Zapoznanie z ogólnymi zasadami sprawozdawczości podmiotów prowadzących działalność  w skali 
międzynarodowej 
Cel2. Przedstawienie zasad sporządzania sprawozdań według MSSF, w tym wyceny, ujmowania w 
sprawozdaniach finansowych aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, przychodów i kosztów, wyników i 
przepływów pieniężnych 

Cel3. Wyrobienie umiejętności   zastosowania  zgodnie z MSSF zasad wyceny i sposobu  wykazania w 

sprawozdaniu finansowym skutków zdarzeń  omawianych w ramach  analizowanych zagadnień.  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Efekty kształcenia osiągnięte po zaliczeniu modułu „Podstawy rachunkowości”, „Rachunkowość 
finansowa”. 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 

K1F_W05 

K1F_U07 

Student zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową i 
uporządkowaną wiedzę z zakresu MSSF. 

EK2 

Umie   rozwiązać w ramach analizowanych MSSF/MSR problemy dotyczące  
zasad wyceny, ujęcia w księgach rachunkowych i wykazania w sprawozdaniach 
skutków zdarzeń oraz wartości aktywów i pasywów.  
 

EK3 
Potrafi zinterpretować wybrane  sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie 
z MSSF 

 

Treści programowe  
Forma zajęć: warsztat 

Kod Tematyka zajęć 

wt1 
Harmonizacja rachunkowości w Europie i świecie. Instytucje stanowiące MSSF. Polskie prawo 
bilansowe a MSSF. 

wt2 Ramy konceptualne MSSF. Koncepcje pomiaru dla MSSF. 

wt3 Układ i zasady wyodrębniania pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

wt4 
Sprawozdanie z całkowitego dochodu, układy sprawozdawcze, wyróżniane elementy  (działalność 
zaniechana) 

wt5 Układ sprawozdania z przepływów pieniężnych 

wt6 Polityka rachunkowości, błędy i zdarzenia po dniu bilansowym 

wt7 Moment ujęcia i klasyfikacja przychodów 

wt8 
Zasady ujmowania, wyceny i prezentacji zapasów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych 

Wt9 Skutki wyceny w walutach obcych 

Wt10 Zasady ujmowania i wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 

Wt11 Zasady ujmowania i wyceny rezerw, w tym na świadczenia pracownicze 

Wt12 
Interpretacja  sprawozdań finansowych  sporządzonych zgodnie z MSSF wybranych polskich spółek  
akcyjnych 

Wt13 Zaliczenie warsztatu 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
MK1: Warsztat  

 



Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 
OP1: Zaliczenie na ocenę projektu oraz testu 

 

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta:  75 

Łączna liczba punktów ECTS: 3 

 

 


