
Karta Modułu Kształcenia  
 

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

Nazwa modułu kształcenia: Audyt wewnętrzny 

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

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

2 4 2 Wykład 15 10 

Warsztat 15 10 

 

Cele kształcenia: 
Cel 1. Poznanie istoty, standardów, organizacji i metodologii audytu wewnętrznego 

Cel 2. Zrozumienie i opanowanie procedur audytu wewnętrznego 

Cel 3. Nabycie praktycznych umiejętności  wyznaczania obszarów ryzyka oraz  budowy programu zadania 

audytowego  ze wskazaniem odpowiednich metod i technik audytu 

 
Wymagania wstępne zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Wiedza i umiejętności osiągane w module „Podstawy rachunkowości”, „Mikroekonomia”, „Finanse 

Publiczne”   

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 

K1F_W05 

K1F_U07 

 

Student zna istotę, organizację i metodologię audytu wewnętrznego. 

EK3 
Student potrafi określać potrzeby audytu,  obszary ryzyka i przypisać tym 
obszarom zadania audytowe . 

EK4 
Student potrafi  zbudować program zadania audytowego i przygotować się do 
jego realizacji. 

 

Treści programowe  
Forma zajęć: wykład 

Kod Tematyka zajęć 

W 1 Pojęcie, cele, rodzaje i zadania audytu wewnętrznego 

W 2 
Podstawy prawne audytu w jednostkach sektora finansów publicznych. Standardy audytu 

wewnętrznego 

W 3 Ocena ryzyka i elementy planu audytu wewnętrznego 

W 4 Techniki i dokumentacja audytu 

W 5 Elementy programu zadania audytowego i sprawozdania z przeprowadzonego audytu 

W 6 Miejsce audytu wewnętrznego w jednostce i związane z tym procedury 

W 7 Sylwetka audytora i kodeks etyki audytora  

W 8 Zaliczenie wykładu 

 

Forma zajęć: warsztat 

Kod Tematyka zajęć 

Wt 1 Analiza  praktycznego zastosowania standardów  atrybutów i standardów działania  
Wt 2 Analiza  ryzyka i wyznaczenie obszarów ryzyka na przykładzie wybranych jednostek 

Wt 3 
Analiza planu audytu wybranej jednostki sektora finansów publicznych oraz budowa planu audytu  

dla wybranych jednostek  

Wt 4 Wykorzystanie technik audytu wewnętrznego  
Wt 5 Budowa programu zadania audytowego 

Wt 6 
Realizacja zadania audytowego dla założonego przykładu   i sporządzenie sprawozdania z realizacji 

tego zadania 

Wt 7 Zaliczenie warsztatu 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
MK1: Wykład 

MK2: Warsztaty  

 



 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 

OP1: wykład - kolokwium 

OP2:  warsztat- kolokwium  

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta:  50 

Łączna liczba punktów ECTS: 2 

 


