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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Przedmiot: INTERNATIONAL ACCOUNTING STUDIES

Poziom kształcenia i forma studiów: Studia drugiego stopnia stacjonarne Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia:
2015/2016

Liczba punktów ECTS: 3,0 Forma zaliczenia przedmiotu: Z Język wykładowy: angielski

Kierunek / Dyscyplina: Finanse i Rachunkowość (EBF) Wydział: Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Specjalności: European Business and Finance

Wykładowca: Prowadzący ćwiczenia:
dr ANNA KUZIOR

Egzaminator: Prowadzący laboratorium:
dr ANNA KUZIOR

Katedra prowadzącego przedmiot:

Kurator kierunku / dyscypliny: prof. UE dr hab. Krystian Pera, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Liczba godzin kontaktu ze studentem / doktorantem:

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
wykład 45 -
ćwiczenia - -
laboratoria - -
lektoraty - -
seminarium - -
proseminarium - -
razem 45 0
egzamin (godz.) - -

Czas trwania w semestrach: 1 Min. semestr rozpoczęcia: Maks. semestr rozpoczęcia:

Status przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Wymagania: Maks.liczba studentów/doktorantów:
Obowiązkowe: wykład: ćwiczenia:
Zalecane:

Cele przedmiotu:
Przedstawienie pogłębionej wiedzy z zakresu systemów rachunkowości, podstaw prawnych rachunkowości w skali Europy i
świata, zakresu sprawozdania finansowego oraz zasad jego sporządzania z uwzględnieniem modeli wyceny wynikających z
MSSF,
Rozwijanie umiejętności w zakresie wykorzystania i krytycznej oceny procedur rachunkowości oraz odpowiednich modeli
wyceny do tworzenia i analizowania informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej,
Wykształcenie kompetencji społecznych niezbędnych do aktywnej współpracy w grupie zajmującej się tworzeniem zbiorów
informacji rachunkowości z zachowaniem postaw etycznych przy wyborze określonych rozwiązań ewidencyjnych i
sprawozdawczych.
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Metody nauczania i studiowania:

W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp. Metody nauczania Opis Liczba godzin
Studia

stacjonarne
Studia

niestacjonarne
1 Rozwiązywanie zadań i testów Rozwiązywanie przykładów liczbowych

dotyczących ewidencyjnego ujęcia operacji
gospodarczych powodujących zmiany w
stanie pozycji bilansowych i wynikowych, w
tym związanych z wyceną bilansową

25 0

2 Wykład aktywny z wykorzystaniem
technik multimedialnych

Przedstawienie problematyki wykładu z
wykorzystaniem prezentacji slajdów -
zagadnienia teoretyczne ilustrowane
przykładami liczbowymi.

12 0

3 Dyskusja Dyskusja dotycząca przyczyn i konsekwencji
standaryzacji rachunkowości oraz stosowania
określonych modeli wyceny

3 0

4 Prezentacja Prezentacje przygotowanych przez studentów
referatów na temat zasad, systemów, norm
prawnych rachunkowości,

3 0

5 Inne kolokwium obejmujące pytania otwarte i
zadania

2 0

Razem AS: 45 AN: 0

W ramach samodzielnej pracy studenta / doktoranta:

Lp. Metody studiowania Opis Liczba godzin
Studia

stacjonarne
Studia

niestacjonarne
1 Rozwiązywanie testów i zadań Samodzielna praca studenta mająca na celu

utrwalenie zdobytych umiejętności
10 0

2 Studiowanie przyczynowo-skutkowe z
wykorzystaniem literatury

Studia literaturowe mające na celu
ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy i
umiejętności zdobytych w trakcie zajęć z
udziałem nauczyciela. Przygotowują do
aktywnego udziału w ćwiczeniach w tym w
formie prezentowanych referatów.

10 0

3 Analiza notatek z wykładów Analiza notatek z zajęć w celu ugruntowania i
rozwinięcia zdobytej wiedzy i umiejętność.
Przygotowują do aktywnego udziału w
ćwiczeniach.

5 0

4 Przygotowywanie referatów z prezentacją Praca w zespołach, opracowanie referatu,
przygotowanie pokazu multimedialnego,
zaprezentowanie go na zajęciach

5 0

Razem BS: 30 BN: 0

Razem AS+BS = 75 Razem AN+BN = 0
Egzamin (E) = 0 Egzamin (E) = 0
Łącznie AS+BS+E = 75 Łącznie AN+BN+E = 0

Słowa klucze: ewidencja operacji gospodarczych, sprawozdanie finansowe, standardy rachunkowości, wycena bieżąca i
bilansowa

Treść przedmiotu:
1. Regulacje prawne rachunkowości w skali świata i Europy (krajowe i międzynarodowe)
2. Systemy rachunkowości i ich charakterystyka (kontynentalny i anglosaski)
3. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości jako efekt globalizacji
4. Istota i znaczenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
5. Ramy koncepcyjne przygotowania i prezentacji sprawozdań finansowych jako osnowa MSSF
6. Składniki sprawozdania finansowego i ich uznawanie zgodnie z Ramami koncepcyjnymi przygotowania i prezentacji
sprawozdań finansowych. Potrzeby informacyjne użytkowników a elementy sprawozdania finansowego
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7. Zasady uznawania, wyceny i prezentacji sprawozdawczej podstawowych pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej: aktywa operacyjne, inwestycyjne, zobowiązania (w tym finansowe), rezerwy, kapitał własny,
8. Zasady uznawania kosztów i przychodów. Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów - informacja o
rezultatach działania podmiotu gospodarczego,
9. Istota i zasady sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych
10. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego sporządzane przez podmioty stosujące MSSF

Efekty kształcenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów przyjętych na kierunku / dla dyscypliny oraz sposoby
weryfikacji osiągnięcia:

Symbole efektów
kształcenia dla

kierunku / specjalności
/ dyscypliny

Efekty kształcenia dla przedmiotu Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów

kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza
FiR2_W03 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach

finansowych między podmiotami
gospodarczymi i ich odzwierciedleniu w
systemie rachunkowości prowadzonej na
podstawie MSSF

kolokwium dokumentacja w postaci
tematów kolokwiów

FiR2_W06 Zna zaawansowane metody i narzędzia
pozwalające opisać procesy gospodarcze, ich
skutki i efekty w systemie rachunkowości z
wykorzystaniem modeli wyceny zawartych w
MSSF

kolokwium, prezentacje
studentów

dokumentacja w postaci
tematów kolokwiów, kopie
prezentacji studentów

Umiejętności
FiR2_U02 Potrafi opisać , interpretować zjawiska

finansowe z wykorzystaniem narzędzi
rachunkowości finansowej, głównie przez
sprawozdawcze ich ujęcie. Jest w stanie
dokonać krytycznej analizy opisanych w ten
sposób danych

kolokwium dokumentacja w postaci
tematów kolokwiów

FiR2_U05 Posługuje się aktami prawnymi i standardami
regulującymi zasady prowadzenia
rachunkowości, głównie MSSF, zna
możliwości ich implementowania przez
podmioty gospodarcze

kolokwium, prezentacje
studentów

dokumentacja w postaci
tematów kolokwiów, kopie
prezentacji studentów

FiR2_U09 Posiada rozbudowaną umiejętność
przygotowania opracowań pisemnych w
języku angielskim związanych z problemami
rachunkowości międzynarodowej

kolokwium, prezentacje
studentów

dokumentacja w postaci
tematów kolokwiów, kopie
prezentacji studentów

FiR2_U11 Posługuje sie językiem angielskim,
specjalistycznym w obszarze rachunkowości ,
na poziomie B2+

kolokwium, prezentacje
studentów

dokumentacja w postaci
tematów kolokwiów, kopie
prezentacji studentów

Kompetencje społeczne
FiR2_K02 Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy

zespołów zajmujących się przygotowaniem
zasad sporządzania sprawozdań
finansowych. Zna etyczne problemy
stosowania określonych zasad wyceny i
ewidencji, stosuje je w pracy zawodowej

kolokwium, prezentacje
studentów, dyskusja

dokumentacja w postaci
tematów kolokwiów, kopie
prezentacji studentów

FiR2_K04 Potrafi przekazywać informacje o sytuacji
majątkowej i finansowej podmiotu ,
argumentować swoje wybory przez
odniesienie do stosowanych regulacji w
zakresie rachunkowości

prezentacje studentów,
dyskusja

kopie prezentacji studentów

FiR2_K06 Potrafi uzupełnić wiedzę z zakresu
rachunkowości w związku ze zmieniającymi
się rozwiązaniami zawartymi w regulacjami
prawnymi (standardach rachunkowości)

prezentacje studentów,
dyskusja

kopie prezentacji studentów

Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
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Lp. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Opis Udział w ocenie z przedmiotu
(w %)

1 Kolokwium pisemne 80,00%
2 Prezentacja 20,00%

Literatura obowiązkowa:

1. Alexander D., Britton A., Jorissen A.: International Financial Reporting And Analysis. Wyd. Cengage Learning, 2011.
2. Elliott B., Elliott J.: Financial Accounting And Reporting. Wyd. PEARSON, 2009.

Literatura zalecana:

1. Melville A.: International Financial Reporting. Wyd. FT Prentice Hall, 2011.

Oprogramowanie:

Wymagania odnośnie sali:
wykładowej: projektor multimedialny ćwiczeń:

Uwagi dodatkowe: -

Uwagi wykładowców:
dr ANNA KUZIOR: -

Uwagi prowadzących ćwiczenia:

Uwagi prowadzących laboratorium:

Uwagi egzaminatorów:
dr ANNA KUZIOR: -

Inne zalecenia: -
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