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AKTUALNOŚĆ 

Ogłoszeni
a	o	pracę	

Specjalność jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie rynku 
pracy na specjalistów z wiedzą i umiejętnościami z zakresu  
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
oraz  
Amerykańskich Standardów Rachunkowości Finansowej (tzw. US GAAP). 

 
Zapotrzebowanie na specjalistów wynika z: 
§  pojawienia się w Polsce spółek z międzynarodowych grup 

kapitałowych, 
§  tworzenia przez polskie przedsiębiorstwa spółek zależnych działających 

za granicami Polski, 
§  wymogu stosowania międzynarodowych rozwiązań rachunkowości 

przez podmioty notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. 

 



WIEDZA 

Ogłoszeni
a	o	pracę	

Treści specjalności mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu: 
§  skonsolidowanej sprawozdawczości sporządzanej w oparciu                 

o regulacje standardów międzynarodowych, 
§  oceny działalności grup kapitałowych, 
§  amerykańskich standardów rachunkowości, 
§  rachunkowośc i menadżersk ie j p rzeds ięb io rs twa 

międzynarodowego, 
§  m o ż l i w o ś c i p o z y s k i w a n i a k a p i t a ł u n a r y n k u 

międzynarodowym, 
§  odzwierciedlenia modeli biznesowych w raportowaniu 

finansowym. 



UMIEJĘTNOŚCI 
Zajęcia na specjalności służą wykształceniu umiejętności z zakresu: 
§  przygotowania do udziału w sporządzaniu rocznych i kwartalnych 

jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych  
według międzynarodowych regulacji rachunkowości, 

§  analizy sytuacji finansowej grup kapitałowych, 
§  dokonywania porównań regulacji MSSF z amerykańskimi 

standardami rachunkowości finansowej (tzw. US GAAP), 
§  aplikowania technik rachunkowości zarządczej do potrzeb 

operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstw międzynarodowych, 
§  wykorzystania metod pomiaru oraz technik zarządzania ryzykiem 

rynków międzynarodowych w przedsiębiorstwach, 
§  rozumienia powiązań i zakresu raportowania modeli biznesu               

w sprawozdawczości finansowej i zintegrowanej. Ogłoszenia	o	pracę	



WYKŁADOWCY 
Zajęcia na specjalności prowadzą wykładowcy Katedry 
Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, którzy posiadają 
doświadczenie praktyczne w zakresie: 
§  doradztwa w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych 

oraz opracowywania pakietów konsolidacyjnych, 
§  pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych w polskich        

oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach, 
§  wykonywania ekspertyz dla przedsiębiorstw. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z doświadczeniem prowadzących 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wfiu/katedra-informatyki-i-rachunkowosci-miedzynarodowej/dorobek-naukowy-pracownikow.html  Ogłoszenia	o	pracę	



PRZEDMIOTY 
Przedmioty specjalnościowe obejmują: 
1.  Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) 
2.  Analizę finansową grupy kapitałowej 
3.  Prawne aspekty transakcji w obrocie międzynarodowym 
4.  Konsolidację sprawozdań finansowych według MSSF 
5.  Zarządzanie ryzykiem rynków międzynarodowych 
6.  Międzynarodową rachunkowość zarządczą 
7.  Modele biznesu w sprawozdawczości 
 
Ćwiczenia dla przedmiotów (2) oraz (6) przeprowadzane są z 
wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (m.in. Qlik, 
Power BI) celem upraktycznienia przekazywanej wiedzy. 

Ogłoszenia	o	pracę	



ZATRUDNIENIE Ogłoszenia	o	pracę	



Kontakt: 
 

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE 
ewa.maruszewska@ue.katowice.pl 


