
Karta Modułu Kształcenia  
 

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

Nazwa modułu kształcenia: Sprawozdawczość finansowa 

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

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

2 4 2 Wykład 30 12 

Warsztat 15 10 

 

Cele kształcenia: 
Cel1. Poznanie układu i treści sprawozdania finansowego 

Cel2. Nabycie umiejętności sporządzania  sprawozdania finansowego 

 
Wymagania wstępne zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Wiedza i umiejętności osiągane w module „Rachunkowość” , „Rachunkowość finansowa”. 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 

K1F_W05 

K1F_U07 

Student posiada pogłębioną i  uporządkowaną wiedzę dotyczącą układu i treści  
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki 

EK2 
Student zna zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy i ustalania 

wyniku finansowego 

EK3 
Potrafi sporządzić bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów 
pieniężnych 

 

Treści programowe  
Forma zajęć: wykład 

Kod Tematyka zajęć 

w1 Reguły nadrzędne leżące u podstaw sporządzania sprawozdań finansowych. 
w2 Zasady sporządzania sprawozdania finansowego  w świetle ustawy o rachunkowości  
w3 Walory  poznawcze i zasady sporządzania bilansu 

W4  Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.  
W5 Warianty rachunku zysków i strat. Analiza różnic między wariantem porównawczym a kalkulacyjnym 

W6 Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (cash flow). 
W7 Znaczenie i zawartość informacji dodatkowej oraz zestawienia zmian w kapitale własnym 

W8 Sprawozdanie z działalności jednostki 
W9 Zaliczenie wykładu 

 

 

Forma zajęć: Warsztat 

Kod Tematyka zajęć 

wt1 
Rozmiar jednostki(mikro, mała, średnia, duża) a układ i treść sprawozdania finansowego- ocena 

wartości informacyjnej 

wt2 
Ocena wpływu  nadrzędnych zasad rachunkowości na poszczególne  pozycje bilansu i rachunku 
zysków i strat 

wt3 Ocena skutków wyceny aktywów i pasywów według zasad  obowiązujących na dzień bilansowy 

wt4 Sporządzanie bilansu oraz  rachunku zysków i strat rachunku  
wt5 Sporządzenie  rachunku przepływów pieniężnych 

wt6 
Analiza na podstawie przykładów z praktyki układu i treści  zestawienia zmian w kapitale własnym i 
informacji dodatkowej 

Wt7 
Analiza na podstawie przykładów z praktyki układu i treści  zestawienia zmian w kapitale własnym i 
informacji dodatkowej 

Wt8 Sprawdzian- zaliczenie ćwiczeń 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
MK1: Wykład 



MK2: Warsztat 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 

OP1: wykład - kolokwium 

OP2:  warsztat- kolokwium  

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta:  55 

Łączna liczba punktów ECTS: 2 

 


