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WPROWADZENIE
Uniwersytet Szczeciński jest uczelnią państwową wywodzącą się z Akademii Handlowej (założonej w 1946 roku), Wydziału
Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od chwili powstania Uniwersytet
ustawicznie zwiększa swój potencjał badawczy oraz rozmiary i zakres kształcenia. W ciągu 25 lat istnienia liczba studentów
uczelni wzrosła z 5 tysięcy do ponad 25 tysięcy kształconych na:
1. Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2. Wydziale Humanistycznym
3. Wydziale Matematyczno-Fizycznym
4. Wydziale Biologii
5. Wydziale Prawa i Administracji
6. Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług
7. Wydziale Teologicznym
8. Wydziale Filologicznym
9. Wydziale Nauk o Ziemi
10. Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
11. Zamiejscowym Wydziale Administracji w Jarocinie
12. Zamiejscowym Wydziale Ekonomii w Wałczu
13. Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim
Naturalnym (najbliższym) i największym partnerem Uniwersytetu we współpracy międzynarodowej są uczelnie niemieckie:
Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald

www.uni-greifswald.de

Europa Universität Viadrina

www.euv-frankfurt-o.de

Fachhochschule Dortmund

www.fh-dortmund.de

Fachhochschule Osnabrück

www.fh-osnabrueck.de/

Hochschule Fulda

www.fh-fulda.de

Hochschule Wismar

www.hs-wismar.de

Humboldt Universität zu Berlin

www.hu-berlin.de/

Johannes Gutenberg Universität Mainz

www.uni-mainz.de

Justus Liebig Universität Giessen

www.uni-giessen.de

Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn

www.uni-bonn.de

Technische Universität Berlin

www.tu-berlin.de

Technische Universität Dresden

www.tu-dresden.de

Universität Kassel

www.uni-kassel.de

Universität Konstanz

www.uni-konstanz.de

Universität Leipzig

www.uni-leipzig.de

Universität Rostock

www.uni-rostock.de

Universität zu Köln

www.uni-koeln.de

Z uczelniami tymi mamy podpisane umowy o współpracy dwustronnej w roku 2011/2012.
Partnerami Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach programu LLP Erasmus na rok 2011/2012 są też uczelnie w
następujących krajach:
Czechy:


OSTRAVSKA UNIVERSITA



UNIVERZITA JANA EVANGELISTY V USTI NAD LABEM



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI



UNIVERZITA PARDUBICE

Dania:
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AALBORG UNIVERSITY



ARHUS UNIVERSITET



DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET



UNIVERSITY COLLEGE SJELLAND



UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Estonia:


TALLIN UNIVERSITY

Finlandia:


LAPIN YLIOPISTO/UNIVERSITY OF LAPLAND



LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO/ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Francja:


INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES D'AQUITAINE



UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1



UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE



UNIVERSITÉ DE NANTES



UNIVERSITÉ FRANCOIS RABELAIS (TOURS)



UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE – BORDEAUX3



UNIVERSITÉ MONTESQUIEU – BORDEAUX IV



UNIVERSITE MONTPELLIER



UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE - PARIS03



UNIVERSITEDE HAUTE-ALSACE

Hiszpania:


UNIVERSIDAD DE GIRONA



UNIVERSIDAD DE GRANADA



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELLA



UNIVERSIDAD DE VALENCIA



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA



UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

Litwa:


VILNIAUS UNIVERSITETAS

Łotwa:


SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION TURIBA

Norwegia:


NESNA UNIVERSITY COLLEGE



UNIVERSITY OF OSLO

Portugalia


UNIVERSIDADE DO ALGARVE



UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Słowacja


PRESOVSKA UNIVERZITA



UNIVERZITA MATEJ BELA



ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINIE

Szwecja:


HOGSKOLAN DALARNA



GÖTEBORGS UNIVERSITET

Turcja:
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ATATURK UNIVERSITESI



SAKARYA UNIVERSITESI



SELCUK UNIVERSITESI

Węgry:


KAROLY ROBERT FOISKOLA



PANNON EGYETEM

Wielka Brytania:


GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY



UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE

Włochy:


UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE



UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCA DI VITERBO



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE



UNIVERSITA DELLA CALABRIA



UNIVERSITA DI MESSINA



UNIVERSITA DI PISA



UNIVERSITA DI SIENA



UNIVERSITY DEGLI STUDI DI PALERMO

Średnio w ciągu roku na zagraniczne staże, stypendia naukowe i w celu uczestniczenia w konferencjach międzynarodowych
za granicę wyjeżdża 250 pracowników i 200 studentów, a przyjeżdża do naszej uczelni ok. 150 naukowców i studentów
zagranicznych. Wyjazdy studenckie to przede wszystkim studia semestralne i roczne oraz praktyki dyplomowe (ok. 50 osób
rocznie), ale również organizowane wspólnie z naszymi partnerami zagranicznymi szkoły letnie.
Władze Uniwersytetu Szczecińskiego
Rektor
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński

tel.: (48 91) 444 11 72
fax: (48 91) 444 11 74
e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl

Prorektor d/s Studenckich
dr hab. Mirosława Gazińska

tel.: (48 91) 444 11 56
fax.: (48 91) 444 11 99
e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl

Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej
Prof. dr hab. Edward Włodarczyk

tel.: (48 91) 444 10 10
fax: (48 91) 444 10 08
e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl

Prorektor ds. Nauki
prof. zw. dr hab. Andrzej Witkowski
Pakiet ECTS/KRK
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fax: (48 91) 444 11 99
witkowski@univ.szczecin.pl
Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
prof. zw. dr hab. JózefPerenc

tel.: (48 91) 444 10 10
fax: (48 91) 444 10 08
e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl
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1. STUDIA W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
1.1 Kalendarz akademicki
Rok akademicki w Uniwersytecie Szczecińskim składa się z dwóch semestrów po 15 tygodni każdy. Rozpoczyna się on na
początku października i trwa do połowy czerwca z dwutygodniową przerwą na święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
dwutygodniową przerwą międzysemestralną i tygodniową przerwą wielkanocną. Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym
zajmuje dwa tygodnie na przełomie stycznia i lutego, natomiast letnia trwa zazwyczaj dwa tygodnie i przypada w drugiej połowie
czerwca. Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego 2011/2012 można znaleźć pod adresem:
http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1306302497.pdf
1.2 Warunki przyjęcia na studia
Warunkiem przyjęcia na studia obywateli polskich jest posiadanie świadectwa dojrzałości (w przypadku ubiegania się o
przyjęcie na studia pierwszego stopnia) lub tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego (w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na studia drugiego stopnia). Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych
kierunkach (do dnia 31 maja roku poprzedzającego dany rok akademicki).
Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowią wyniki egzaminu maturalnego.
Senat uczelni ustala jakie wyniki egzaminu maturalnego (różne na poszczególnych kierunkach studiów) stanowią podstawę
przyjęcia na studia. Informacje o wymogach rekrutacyjnych kandydaci mogą uzyskać informacje w poszczególnych dziekanatach
lub instytutach prowadzących rekrutację. Corocznie wydawany jest także informator dla kandydatów na studia.
Kandydaci niebędący obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w Ustawie z dnia
27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 30 sierpnia 2005, rozdział 4, ze zm.).
Polska jest sygnatariuszem Konwencji UNESCO i Konwencji Praskiej o uznawaniu i ekwiwalencji dyplomów i studiów
wyższych. Ma także podpisane z wieloma państwami umowy dwustronne o uznawaniu i równoważności dyplomów.
1.3 Język wykładowy
Językiem wykładowym w Uniwersytecie Szczecińskim jest język polski. Jednak część studentów uczelni (na Dwunarodowym
Polsko-Niemieckim Kierunku Studiów „Informatyki Ekonomicznej” oraz potokach niemiecko- i angielskojęzycznych) realizuje
program studiów w języku niemieckim lub angielskim.
Uniwersytet kształci również studentów na specjalnościach filologia germańska i filologia słowiańska, a także przyszłych
nauczycieli języków obcych w Kolegium Języków Obcych (gdzie zajęcia odbywają się w językach zgodnych z kierunkiem studiów –
tj. niemieckim, rosyjskim, angielskim i francuskim). Również część wykładów na specjalności „integracja europejska” na kierunku
politologia jest prowadzona w językach angielskim, niemieckim i francuskim.
1.4 System ocen i przyznawane kwalifikacje
Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego po każdym 15-tygodniowym semestrze obowiązani są do zaliczenia semestru i
zdania przewidzianych w programie egzaminów. Ci studenci, którym nie udało się zdać wszystkich obowiązujących w danym
semestrze egzaminów, mogą to zrobić w czasie sesji poprawkowej; oznacza to, że każdy student ma prawo zdawać egzamin
dwukrotnie. Student może nie przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie i zdawać go jedynie w trybie poprawkowym, traci
jednak wtedy szansę na ponowne zdawanie egzaminu w przypadku niepowodzenia.
W uczelni stosowana jest skala ocen od 5 do 2, co oznacza:
5

(bardzo dobry)

4,5

(dobry plus)

4

(dobry)

3,5

(dostateczny plus)

3

(dostateczny)

2

(niedostateczny)

Uczelnia kształci na studiach zawodowych i magisterskich. Absolwenci studiów zawodowych otrzymują licencjat, natomiast
absolwenci studiów magisterskich tytuł zawodowy „magister”.
Uniwersytet Szczeciński posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych
(w zakresie dyscyplin ekonomia i ekonomia/ekonomika transportu), doktora w dziedzinie nauk humanistycznych (w zakresie
dyscyplin: historia, literaturoznawstwo, pedagogika) i doktora w dziedzinie nauk prawnych (w zakresie dyscypliny prawo) oraz
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych (w zakresie dyscyplin ekonomia i ekonomia/ekonomika transportu).
Pakiet ECTS/KRK

Pakiet na rok akademicki 2011/2012

10

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Pakiet ECTS/KRK

Pakiet na rok akademicki 2011/2012

11

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

2. WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE
2.1. System opłat za studia
Studia stacjonarne dla polskich studentów są w Uniwersytecie Szczecińskim w zasadzie bezpłatne. Odstępstwo od tej
zasady stosowane jest wobec studentów przedłużających okres studiów, powtarzających przedmioty, lub reaktywowanych po
skreśleniu z listy studentów, od których pobiera się opłaty w wysokości ustalonej przez władze uczelni.
Studenci obcokrajowcy zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z
30 sierpnia 2005, rozdział 4) mogą podejmować i odbywać kształcenie:


jako stypendyści strony polskiej (stypendium Rządu Polskiego przyznawane przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu, Departament Współpracy z Zagranicą, Al. Szucha 25, 00–918 Warszawa, tel. (+ 48 22) 628 04
61 lub (+ 48 22) 629 72 41),



na zasadach odpłatności,



bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,



jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,



jako stypendyści uczelni.

Z opłat za studia zwolnieni są studenci obcokrajowcy odbywający studia w ramach Programu LPP/ERASMUS na podstawie
umów dwustronnych zawartych przez uczelnię lub poszczególne wydziały. Uniwersytet Szczeciński w Programie LPP/ERASMUS
uczestniczy od roku akademickiego 1998/1999.
2.2. Zakwaterowanie i wyżywienie
Uczelnia posiada pięć domów studenckich o łącznej liczbie miejsc 1956. Pierwszeństwo w korzystaniu z zakwaterowania w
domach studenckich przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałym na stałe w
miejscowości, z której codzienny dojazd jest niemożliwy lub w znacznym stopniu utrudniłby studiowanie.
Obcokrajowcy studiujący w Uniwersytecie Szczecińskim otrzymują miejsce w domu studenta tylko w przypadku, gdy są
stypendystami Rządu Polskiego. Uczelnia będzie się starała zapewnić także miejsca studentom obcokrajowcom odbywającym
studia w ramach Programu LPP/ERASMUS.
Koszty zakwaterowania w domach studenckich wahają się od 250 do 385 zł. miesięcznie.
2.3. Służba zdrowia i ubezpieczenia
Studenci polscy mają zapewnioną bezpłatną opiekę lekarską świadczoną przez wyspecjalizowaną akademicką służbę
zdrowia. Uniwersytet Szczeciński posiada przychodnię zakładową dla pracowników i studentów (Przychodnia Zakładowa, al.
Bohaterów Warszawy 75, 71–061 Szczecin). Ponadto w Szczecinie znajduje się Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla
Pracowników i Studentów Szkół Wyższych (al. Wojska Polskiego 97, Szczecin). Z niezbędnej bezpłatnej opieki lekarskiej mogą
również korzystać studenci i doktoranci obcokrajowcy będący stypendystami Rządu Polskiego. Pozostali studenci zagraniczni
(także odbywający studia w ramach Programu LPP ERASMUS) powinni posiadać pełne ubezpieczenie na wypadek choroby.
Studenci ubiegający się o przyjęcie na studia są zobowiązani do przedstawienia świadectwa lekarskiego. Władze uczelni
mogą przed rozpoczęciem studiów przez studenta obcokrajowca zlecić mu wykonanie kompletnych badań lekarskich i w
przypadku stwierdzenia poważnej choroby rezerwują sobie prawo do odesłania go do kraju (na koszt studenta).

3. WPROWADZENIE DO ECTS
3.1. Co to jest system ECTS?
Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków dydaktyczno-badawczych stały się faktem, a budowanie „Europy
bez granic” umożliwi też studentom zza granicy podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla
pełnego rozwoju tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i uzyskanych dyplomów.
Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy w ramach Programu Erasmus – tzw. Europejski System Transferu (i
Akumulacji) Punktów (EuropeanCredit Transfer System) zwany dalej ECTS, mający się przyczynić do udoskonalenia procedur i
pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą. Opracowany projekt ma także ułatwić polskim studentom
studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich wprowadzających system ECTS.
„Pełne uznawanie studiów” oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje
porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera
się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera sobie partnerów do
tej współpracy.
Pakiet ECTS/KRK

Pakiet na rok akademicki 2011/2012

12

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

3.2. Jak działa system ECTS?
Stosowanie systemu ECTS wiąże się z następującymi dokumentami:
 Pakiet Informacyjny – w którym zawarte są informacje o kierunkach studiów, programach nauczania, regulaminie studiów,
zasadach przyjęcia oraz przepisach administracyjnych uczelni. Pakiet będący swego rodzaju przewodnikiem adresowany jest
do studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich. Ma pomóc im w wyborze odpowiedniego programu
zajęć i zaplanowaniu studiów a także uzyskać praktyczne informacje. Pakiet aktualizowany jest co roku, najczęściej dostępny
jest w formie publikacji lub w wersji elektronicznej.
 Porozumienie o planach i programach zajęć – obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą jak i zagraniczną oraz studenta.
Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia formularz zgłoszeniowy. W
porozumieniu z koordynatorem ECTS wydziału macierzystego, ustala na podstawie pakietu informacyjnego uczelni
przyjmującej program zajęć w tejże uczelni. Po przyjęciu wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia
macierzysta i przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów
ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie.
 Wykaz zaliczeń – jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do ubiegania się o pełne zaliczenie okresu
studiów za granicą. Stanowi także potwierdzenie faktu odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. w wykazie
odnotowuje się wszystkie przedmioty i zajęcia w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami
przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni. Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio „ilościowy” i
„jakościowy” opis pracy studenta w okresie studiów za granicą. Wykazy zaliczeń studenta z uczelni macierzystej dołączane do
formularzy zgłoszeniowych są szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji przez uczelnie przyjmującą.
3.3. Punkty ECTS i zasada ich przyznawania
Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaką
musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej
ilości pracy, jaką musi wykonać student. Punkty są przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom praktycznym, seminariom,
konsultacjom, zajęciom grupowym i indywidualnym, pracom terenowym, pracy samodzielnej w bibliotece i domu oraz
egzaminom. Punkty ECTS są relatywnym, a nie bezwzględnym, miernikiem pracochłonności zajęć. W ramach ECTS-u ilość pracy
wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym
przedmiotom, jeśli stanowią one integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie.
Punkty ECTS, przyporządkowywane przedmiotom, są przyznawane studentom dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie
z wymogami uczelni przyjmującej. Punkty nie są zależne od otrzymanej oceny.
Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje, dla każdego studenta biorącego udział w ECTS, wykaz zaliczeń przed jego
wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za konkretne
przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczone w uczelni przyjmującej zastępują punkty, które
normalnie studenci uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbyty przez
studenta w uczelni przyjmującej.
Koordynatorem uczelnianym systemu ECTS jest dr Tomasz Ślepowroński, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych,
ul. Krakowska 71-79, tel. 444 33 12, e-mail: tslepowronski@o2.pl
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na rok akademicki 2011/2012 zostali powołani następujący koordynatorzy
ECTS-u:
Koordynator Wydziałowy:
dr hab. prof. US Stefan Grzesiak, Katedra Ekonometrii i Statystyki, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 091 444 18 24, e-mail:stegrz49@uoo.univ.szczecin.pl
Koordynatorzy Kierunkowi
– Ekonomia
dr Piotr Szkudlarek, Katedra Makroekonomii, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 091 444 20 94, e-mail:tatus@wneiz.pl
– Finanse i Rachunkowość
dr Stanisław Hońko, Instytut Rachunkowości, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 091 444 19 45, e-mail:honko@wneiz.pl
– Zarządzanie
dr Krzysztof Błoński, Katedra Marketingu, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 444 21 02, e-mail: kblonski@wneiz.pl
– Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
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dr Jakub Swacha, Instytut Informatyki w Zarządzaniu, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 091 444 19 95, e-mail: jakubs@wneiz.pl
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4. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
71–101 Szczecin

tel. centr. (+48 91) 444 18 01

ul. Mickiewicza 66

tel. (+48 91) 444 21 20
fax (+48 91) 444 19 25

4.1 Władze Wydziału
Dziekan

Prof. zw. dr hab. Leon Dorozik

Prodziekan ds. Studiów Dziennych

dr hab. prof. US Barbara Kryk

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

dr hab. prof. US Waldemar Gos

Prodziekan ds. Akredytacji i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Zygmunt Drążek

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.
W roku akademickim 2011/2012 kształci ponad 4 000 studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.
Informacje na temat kierunków studiów można znaleźć na stronie: http://www.wneiz.pl/studiaWNEiZ
STRUKTURA WYDZIAŁU
Wszystkie aktualne informacje są dostępne na www.wneiz.pl
FORMY KSZTAŁCENIA
Studia są prowadzone w systemie dwustopniowym (trzyletnie studia pierwszego stopnia oraz dwuletnie studia drugiego stopnia)
zgodnie z Konwencją Bolońską. Zagwarantowanie szerokiej oferty studiów ekonomicznych jest możliwe dzięki wykwalifikowanej
kadrze nauczycieli akademickich. Informacje na temat pracowników można uzyskać na stronie www.wneiz.pl/pracownicy
Oferta Wydziału obejmuje studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe. Studia pierwszego stopnia – 3 – letnie –
kończą się uzyskaniem przez absolwenta stopnia licencjata. Studia drugiego stopnia, trwające dwa lata (cztery semestry), mają
charakter uzupełniających studiów magisterskich i umożliwiają uzyskanie dyplomu magistra nauk ekonomicznych. Studia
pierwszego stopniasą prowadzone na kierunkach:


Finanse i Rachunkowość,



Zarządzanie,



Informatyka i Ekonometria,



Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,



Zarządzanie,

Studia drugiego stopnia są kontynuacją studiów pierwszego stopnia i umożliwiają absolwentom posiadającym tytuł
licencjata uzyskanie tytułu magistra ekonomii.
Z kierunkiem „Informatyka i Ekonometria” jest związany jest Dwunarodowy Potok Studiów „Informatyka Ekonomiczna”,
realizowany wspólnie przez Uniwersytet Szczeciński i Hochschule Wismar. Studia są podzielone są na dwa poziomy: licencjat (3
lata) i magisterium (2 lata), zgodnie z Systemem Bolońskim. Studia przebiegają w języku niemieckim, według jednolitego planu
na jednej z uczelni w formie zajęć „blokowych” i nauczania na odległość ze wsparciem multimedialnym. Na każdym poziomie
studiów studenci pobierają naukę przynajmniej przez jeden semestr na uczelni partnerskiej i zaliczają z reguły jeden semestr
praktyk. Dyplomy końcowe są wydawane przez obie uczelnie.
Na kierunku Informatyka i Ekonometria są prowadzone studia częściowo w języku angielskim. Wszystkie przedmioty ujęte
w programie studiów i przedmioty specjalizacyjne kończą się oceną. Przedmioty fakultatywne i seminarium magisterskie kończą
się uzyskaniem zaliczenia bez oceny. Rozliczenie studentów następuje po każdym semestrze.
Wybór seminarium danego promotora jest tożsamy z wyborem specjalizacji. Wyboru specjalizacji dokonują studenci w
ramach limitu miejsc przysługujących poszczególnym promotorom (zgodnie z uchwałą Rady Wydziału).
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5. ZAŁOŻENIA PROGRAMU STUDIÓW NA KIERUNKU
„FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ” (SYLWETKA ABSOLWENTA)
Reforma szkolnictwa wyższego w zakresie planów i programów studiów
Z dniem 1 października 2011 roku wchodzą w życie zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (ustawa z 27 lipca
2005 r., Dz. U. nr 164, poz. 1365, ze zm.), dotyczące między innymi planów i programów kształcenia. W art. 2, ust. 1, pkt 14b tej
ustawy, program kształcenia został zdefiniowany jako: opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z
Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzące go do osiągnięcia
tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS. KRK są opisem efektów
kształcenia, które student osiąga w trakcie studiów. Efekty te obejmują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Dlatego
niniejszy pakiet zawiera opis wstępnych wymagań stawianych studentom rozpoczynającym dany przedmiot oraz określa
mierzalne efekty kształcenia w ramach danego obszaru.
Wprowadzenie KRK powoduje zwiększenie autonomii uczelni w zakresie tworzenia i zmian kierunków studiów. Obecnie
kierunki studiów są określane odgórnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie rozporządzenia. Rok
akademicki 2011/2012 jest okresem przejściowym, w którym jednocześnie obowiązuje znowelizowana ustawa istandardy
kształcenia zawarte w załącznikach do wspomnianego rozporządzenia.
Kwalifikacje absolwentów kierunku „Finanse i rachunkowość”
Standard kształcenia na kierunku „Finanse i rachunkowość” określa kwalifikacje absolwentów obu poziomów studiów. Po
ukończeniu pierwszego stopnia absolwenci ocenianego kierunku powinni, między innymi:
a)

posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz
umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek
gospodarczych.

b) rozumieć przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w
warunkach otwartej gospodarki rynkowej.
c)

umieć znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować.

d) być przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia,
Absolwenci studiów drugiego stopnia, poza wyżej wymienionymi umiejętnościami, powinni:
a)

rozumieć występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umieć nim zarządzać.

b) umieć przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski.
c)

być przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej oraz do
pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych.

d) mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego
e) być przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
Program studiów oraz treści i efekty kształcenia są opracowane zgodnie z wytycznymi Standardu kształcenia. Cele
poszczególnych przedmiotów są podporządkowane przedstawionej powyżej sylwetce absolwenta. Należy jednak podkreślić, że
wymagania dotyczące umiejętności absolwentów określone w standardzie kształcenia mają charakter ogólny. Dlatego przy w
ramach każdej specjalności został określony profil absolwenta, uwzględniający zarówno ogólne wytyczne, jak również szczególne
umiejętności specjalizacyjne.
W ramach kierunku „Finanse i Rachunkowość” studenci mogą wybrać jedną z następujących specjalności:
1) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia:


Rachunkowość w zarządzaniu,



Rachunkowość finansowa i auditing,



Rachunkowość i finanse samorządowe,



Doradztwo finansowo – księgowe,



Finanse przedsiębiorstw i bankowość,

2) na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia:


Rachunkowość w zarządzaniu,



Rachunkowość finansowa i auditing,
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Finanse przedsiębiorstw i podatki,

3)






na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:
Rachunkowość finansowa i auditing
Rachunkowość menedżerska
Bankowość i usługi finansowe,
Finanse i rachunkowość w sektorze publicznym,
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

Wybór specjalizacji jest podporządkowany sylwetce absolwenta i jest związany z planowanym przebiegiem kariery
zawodowej studentów. Poniżej przedstawiono pożądaną sylwetkę absolwentów poszczególnych specjalizacji.
RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU (1 STOPIEŃ)
Specjalność „Rachunkowość w zarządzaniu” jest adresowana do osób pragnących zdobyć szeroką wiedzę ekonomiczną ze
szczególnym uwzględnieniem rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Niezwykle istotne są również umiejętności
interpretacji sprawozdań finansowych oraz planowania finansowego, umożliwiające świadome zarządzanie finansami
przedsiębiorstw.
Po zdobyciu kwalifikacji z zakresu podstaw rachunkowości i rachunkowości finansowej studenci są przygotowywani do
samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw różnej wielkości. Równolegle nabywają też umiejętności
w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej jednostek wyłączonych z obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych.
Studenci zdobywają nie tylko umiejętności prowadzenia ksiąg handlowych i sporządzania sprawozdań finansowych
jednostek produkcyjnych, handlowych i usługowych, ale także w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, w jednostkach
sektora finansów publicznych oraz w jednostkach pozarządowych.
Ponadto, w ramach przedmiotów specjalizacyjnych, studenci nabywają niezbędne w praktyce zawodowej umiejętności z
zakresu:
- organizacji rachunkowości i kontroli finansowo – księgowej,
- rachunkowości instrumentów finansowych.
Na podkreślenie zasługuje kształcenie w dziedzinie rachunkowości międzynarodowej oraz rachunkowości instytucji
finansowych.
Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci specjalności „Rachunkowość w zarządzaniu” są przygotowani do podjęcia
pracy w służbach finansowo – księgowych. Mogą również prowadzić działalność gospodarczą i samodzielnie prowadzić księgi
rachunkowe oraz ewidencje podatkowe.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I AUDITING (1 STOPIEŃ)
Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” jest adresowana do osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu
księgowego, dyrektora finansowego oraz biegłego rewidenta.
W procesie nauczania szczególny nacisk kładzie się praktyczną aplikację przepisów polskiego prawa bilansowego i
podatkowego. Sporządzanie sprawozdań finansowych i umiejętność ich właściwej interpretacji wymaga nie tylko dobrej
znajomości przepisów, ale też gruntownego wykształcenia ekonomicznego. Niezwykle istotne są również umiejętności analizy
sprawozdań finansowych oraz planowania finansowego, umożliwiające świadome zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci zapoznają się ze szczegółowymi zasadami wyceny w rachunkowości z
uwzględnieniem retro- i prospektywnych parametrów wyceny. Ponadto, szczególny nacisk jest kładziony na wykształcenie
umiejętności sporządzania sprawozdań statystycznych, sprawozdań spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych.
Drugim blokiem tematycznym są przedmioty przygotowujące do pracy w charakterze biegłego rewidenta, jak na przykład:
Metody rewizji finansowej czy Standardy rewizji finansowej. Uzupełnieniem tych przedmiotów jest: Kontrola i audyt
wewnętrzny.
Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci specjalności „Rachunkowość finansowa i auditing” są przygotowani do
pełnienia funkcji we władzach przedsiębiorstw oraz do zdobywania tytułu biegłego rewidenta. Mogą również we własnym
zakresie prowadzić działalność gospodarczą na przykład w zakresie usług doradczych.
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I BANKOWOŚĆ (1 STOPIEŃ)
Specjalność „Finanse przedsiębiorstw i podatki” jest adresowana do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności
podejmowania decyzji finansowych w podmiotach gospodarczych. Znajomość tych zagadnień jest przydatna w pracy
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menedżerów finansowych, analityków finansowych, doradców klienta w instytucjach finansowych (bankach, funduszach
inwestycyjnych), doradców podatkowych. Wykorzystywana jest także przez osoby samodzielnie prowadzące działalność
gospodarczą.
W procesie kształcenia szczególny nacisk kładzie się na praktyczne aspekty związane z podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań podatkowych. Program kształcenia obejmuje
zagadnienia związane z finansowaniem działalności przedsiębiorstw oraz podejmowanymi przez nie decyzjami operacyjnymi i
inwestycyjnymi. Szczególną uwagę zwraca się na kwestie dotyczące obciążeń podatkowych w przedsiębiorstwie i doradztwa
podatkowego.
Studia na tej specjalności dają podstawę do zapoznania się z poszczególnymi elementami gospodarki finansowej
przedsiębiorstw takimi jak: podatki w przedsiębiorstwie i strategie zarządzania nimi, monitorowanie sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa oraz weryfikacji informacji finansowych o kondycji przedsiębiorstwa, wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa
instrumentów finansowych do finansowania działalności i zarządzania ryzykiem, korzystanie z usług bankowych przez
przedsiębiorstwo, utrzymywanie relacji inwestorskich zgodnych z zasadami corporate governance.
DORADZTWO FINANSOWO – KSIĘGOWE (1 STOPIEŃ)
Specjalność „Doradztwo finansowo - księgowe” jest adresowana do osób zainteresowanych działalnością zawodową w
zakresie doradztwa finansowo – księgowego. W szczególności przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej, w
zakresie finansów i rachunkowości (np. doradcy podatkowego, biura rachunkowego).
W procesie kształcenia na tej specjalności podkreśla się przede wszystkim znaczenie doradztwa podatkowego,
kredytowego, inwestycyjnego, ubezpieczeniowego i księgowego. Dobór przedmiotów specjalizacyjnych ma na celu
kompleksowe przygotowanie do świadczenia usług doradczych w podziale na zagadnienia związane z finansami i
rachunkowością. Pierwszy blok przedmiotów, dotyczący doradztwa finansowego, obejmuje zagadnienia doradztwa w zakresie
mikrofinansów (w szczególności doradztwo osobiste i kredytowe), doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie inwestycji na
rynku papierów wartościowych oraz monitoringu finansowego.
W bloku przedmiotów dotyczących doradztwa księgowego znajdują się przedmioty takie jak: audyt i kontrola wewnętrzna,
doradztwo audytorskie, rachunkowość instrumentów finansowych oraz doradztwo księgowe. Dobór treści programowych
wynika z zapotrzebowania rynku na usługi doradcze zarówno z obszaru finansów i rachunkowości.
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE SAMORZĄDOWE (1 STOPIEŃ)
Specjalność „Rachunkowość i finanse samorządowe” jest adresowana do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności
podejmowania decyzji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Znajomość tych zagadnień jest przydatna
specjalistom zajmującym się zawodowo finansami i rachunkowością w sektorze samorządowym.
W procesie nauczania szczególny nacisk kładzie się na umiejętność stosowania nowoczesnych metod planowania
budżetowego (ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania zadaniowego), finanse przedsiębiorstw komunalnych oraz
samorządowych usług społecznych. Istotą rolę odgrywa także zdobycie umiejętności analizy ofert instytucji finansowych
kierowanych do podmiotów samorządowych. Ukończenie specjalności pozwala na uzyskanie kwalifikacji z dziedziny
rachunkowości i sprawozdawczości z wykorzystaniem technik menedżerskich w samorządowym sektorze publicznym. Dobór
treści programowych umożliwia uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej jednostek
samorządu terytorialnego, użytecznej dla osób pełniących funkcje publiczne w sektorze samorządowym, jak również dla osób
zajmujących się zawodowo finansami i rachunkowością w tym sektorze (np. skarbnicy, audytorzy wewnętrzni, specjaliści
finansowo - księgowi).
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I AUDITING (2 STOPIEŃ)
Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” zapewnia poszerzenie wiedzy z dziedziny rachunkowości zdobytej na studiach
pierwszego stopnia. Zagadnienia ujęte w programie specjalności pozwalają na zdobycie umiejętności:





organizowania ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej,
praktycznej aplikacji przepisów prawa i wytycznych z zakresu rachunkowości,
rozumienia zawartości sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie,
wykorzystania aplikacji informatycznych w auditingu.

Ukończenie specjalności „Rachunkowość finansowa i auditing” uprawnia (po spełnieniu dodatkowych wymagań
związanych m. in. z doświadczeniem zawodowym) do ubiegania się w Ministerstwie Finansów o certyfikat uprawniający do
samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych.
Zdobyta wiedza, z uwagi na zakres tematyczny, może być przydatna przy egzaminach dla kandydatów na biegłych
rewidentów. Poza prowadzeniem biur rachunkowych i świadczeniem usług związanych z rewizją finansową absolwenci
specjalności „Rachunkowość finansowa i auditing” mogą wykorzystać zdobytą wiedzę jako:
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główni i samodzielni księgowi w przedsiębiorstwach różnej wielkości,
dyrektorzy finansowi,
pracownicy banków i innych instytucji finansowych.

RACHUNKOWOŚĆ MENEDŻERSKA (2 STOPIEŃ)
W ramach specjalności „Rachunkowość menedżerska” studenci przygotowują się do podejmowania decyzji menedżerskich
na podstawie informacji pochodzących z rachunkowości. Zagadnienia ujęte w programie specjalności pozwalają na zdobycie
umiejętności:





zarządzania płynnością finansową jednostek na podstawie informacji o przepływach pieniężnych,
korzystania z narzędzi informatycznych w rachunkowości zarządczej,
sterowania kosztami i rentownością w ujęciu procesowym,
projektowania i wdrażania systemów rachunkowości zarządczej.

Ukończenie specjalności „Rachunkowość menedżerska” uprawnia (po spełnieniu dodatkowych wymagań związanych m.
in. z doświadczeniem zawodowym) do ubiegania się w Ministerstwie Finansów o certyfikat uprawniający do samodzielnego
prowadzenia biur rachunkowych.
Zdobyta wiedza z uwagi na zakres tematyczny może być przydatna przy egzaminach dla kandydatów na biegłych
rewidentów.
Poza prowadzeniem biur rachunkowych i świadczeniem usług związanych z rewizją finansową absolwenci specjalności
„Rachunkowość finansowa i auditing” mogą wykorzystać wiedzę pracując jako:




analitycy finansowi,
controllerzy,
dyrektorzy finansowi,

BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE (2 STOPIEŃ)
Specjalność skierowana jest do studentów chcących zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnej bankowości i
funkcjonowania instytucji finansowych. W procesie kształcenia na tej specjalności podkreśla się przede wszystkim znaczenie
relacji przedsiębiorstwo-instytucje finansowe we współczesnej gospodarce.
Oferta przedmiotów specjalizacyjnych ma na celu kompleksowe przygotowanie (zarówno teoretyczne jak i praktyczne) w
zakresie procesów zachodzących w bankach i innych instytucjach finansowych. W trakcie pogłębiania wiedzy w ramach
studiowanej specjalności zainteresowanie koncentrowane jest na:
 ofercie produktowej współczesnych banków, skierowanej zarówno do przedsiębiorstw jak i klientów detalicznych,
 instrumentach finansowych kreowanych przez współczesne instytucje finansowe,
 procesach ewolucji instytucji finansowych.
Ukończenie specjalności „Bankowość i usługi finansowe” daje podstawę zdobycia umiejętności pozwalających na
aktywność zawodową w następujących obszarach:,






analitycy finansowi,
pracownicy banków i innych instytucji finansowych,
doradcy inwestycyjni,
doradcy finansowi,
prowadzenie działalności gospodarczej

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W SEKTORZE PUBLICZNYM (2 STOPIEŃ)
Specjalność „Finanse i rachunkowość w sektorze publicznym” zapewnia pozyskanie wiedzy z zakresu kluczowych
zagadnień dotyczących funkcjonowania sektora publicznego. Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych zdobyciem
umiejętności podejmowania decyzji finansowych w jednostkach administracji publicznej.
W procesie kształcenia szczególny nacisk kładzie się na umiejętność stosowania nowoczesnych metod planowania
budżetowego, oraz na uzyskanie kwalifikacji z dziedziny rachunkowości i sprawozdawczości z wykorzystaniem technik
menedżerskich w administracji publicznej.
Dobór treści programowych umożliwia uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora finansów
publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej.
Ukończenie specjalności „Finanse i rachunkowość w sektorze publicznym” daje podstawę zdobycia umiejętności
pozwalających na aktywność zawodową w następujących obszarach:,
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Pracownicy podsektora rządowego i samorządowego,
Kierownicy komórek finansowo-księgowych różnych szczebli administracji,
Skarbnicy jst,
Audytorzy wewnętrzni,
Specjaliści ds. zamówień publicznych,

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Specjalność skierowana jest do studentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektów
prowadzenia rachunkowości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W procesie dydaktycznym szczególną uwagę
przypisuje się do rozwijania u studentów umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi służących do prowadzenia
rachunkowości oraz podejmowania decyzji finansowych zarówno w małych jak i dużych podmiotach gospodarczych.
W trakcie pogłębiania wiedzy w ramach studiowanej specjalności zainteresowanie koncentrowane jest na:
 problematyce opodatkowania przedsiębiorstw,
 sterowaniu efektywnością firmy,
 finansowaniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw na rynku finansowym.
Ukończenie specjalności „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” daje podstawę zdobycia umiejętności pozwalających
na aktywność zawodową w następujących obszarach:,





samodzielni księgowi,
dyrektorzy finansowi,
pracownicy działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw,
prowadzenie działalności gospodarczej

Sylwetka absolwenta kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Absolwent studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość powinien umieć:
1.

posługiwać się przepisami prawa podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu
decyzji finansowych,

2.

wykorzystywać zasady ewidencji księgowej w rozliczeniach podatkowych,

3.

cechować się znajomością finansów, wykorzystywać wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, w
szczególności przedsiębiorstw, banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sektora
finansów publicznych,

4.

podejmować decyzje przy pełnym wykorzystaniu i gruntownej analizie informacji finansowo-księgowych oraz
wszechstronnej ocenie ryzyka,

5.

rozumieć występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umieć nim zarządzać,

6.

przeprowadzać analizy fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski,

7.

stosować narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących oceny kondycji finansowej jednostek
gospodarczych,

8.

formułować opinie dotyczące problemów makro – i mikroekonomicznych,

9.

obsługiwać i użytkować komputer, wykorzystywać zdobyte w tym zakresie umiejętności w pracy zawodowej,

10. wykorzystywać znajomość języków obcych w praktyce finansów, rachunkowości i bankowości,
11. działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość są przygotowani do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych, w tym
także na stanowiskach kierowniczych. Zdobyta przez nich wiedza z zakresu finansów, rachunkowości, finansów publicznych,
finansów przedsiębiorstw, bankowości i ubezpieczeń daje podstawy do zajmowania samodzielnych stanowisk w instytucjach
finansowych, jednostkach sektora finansów publicznych oraz służbach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych.
Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu księgowego, doradcy podatkowego, analityka
finansowego i analityka rynku papierów wartościowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mogą być
także specjalistami z zakresu zarządzania środkami publicznymi i audytu jednostek gospodarczych.
Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość posiada umiejętności niezbędne do podjęcia pracy we wszystkich podmiotach
gospodarczych, a w szczególności do zajmowania samodzielnych stanowisk w instytucjach finansowych, jednostkach sektora
finansów publicznych oraz służbach finansowo-księgowych przedsiębiorstw. Potrafi podejmować decyzje przy pełnym
wykorzystaniu i gruntownej analizie informacji finansowo-księgowych oraz wszechstronnej ocenie ryzyka, stosować narzędzia
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niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych, formułować opinie
dotyczące problemów makro– i mikroekonomicznych, posługiwać się przepisami prawa podatkowego, bilansowego oraz
regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowych. Ma kompetencje do wykonywania zawodu księgowego,
doradcy podatkowego, analityka finansowego i analityka rynku papierów wartościowych, a także do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. Może być także specjalistą z zakresu zarządzania środkami publicznymi i audytu jednostek
gospodarczych.
JAK CZYTAĆ TABELE PROGRAMÓW?
W tabelach prezentujących program studiów, przy realizowanych przedmiotach podano ilość punktów ECTS, możliwych do
uzyskania po ich zaliczeniu. Na każdym roku studiów student musi uzyskać co najmniej 60 punktów. Ilość punktów dla danego
przedmiotu jest uzależniona od liczby godzin zajęć, statusu przedmiotu, konieczności zdawania egzaminu i stopnia trudności w
jego opanowaniu. Punkty za poszczególne przedmioty odzwierciedlają w sposób przybliżony nakład pracy studenta, mierzony
czasem niezbędnym do uzyskania kwalifikacji.
W programach nie umieszczono studiów zajęć z wychowania fizycznego. Są one ujęte w minimum programowym kierunku,
ale odbywają się według oddzielnego programu niezwiązanego z normalnym tokiem studiów.
Wprowadzony układ zajęć z języków obcych polega na rezygnacji z uczęszczania na dwa języki i intensyfikacji nauki jednego
języka przy zwiększonej liczbie godzin.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAKRES SYLABUSÓW
Treści programowe poszczególnych przedmiotów (sylabusy) zostały przygotowane przez ich wykładowców. Za ich treść
redaktorzy i autorzy pozostałych części pakietu informacyjnego nie mogą ponosić odpowiedzialności. Wszelkie uwagi na temat
zawartości i konieczności zmian w pakiecie prosimy zgłaszać do koordynatora wydziałowego i autorów pakietu.
Wierzymy, że pakiet przyczyni się do poprawy informacji o możliwościach studiowania na naszym Wydziale i w
konsekwencji do sukcesów w nauce.
dr hab. prof. US Stefan Grzesiak
dr Stanisław Hońko
UWAGA!
NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ECTS
W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. PAKIETY INFORMACYJNE ECTS SĄ COROCZNIE PUBLIKOWANE. ROK AKADEMICKI
UMIESZCZONY NA STRONIE TYTUŁOWEJ INFORMUJE, ZE PAKIET OBEJMUJE PROGRAM DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH
STUDIA W DANYM ROKU AKADEMICKIM. WCZEŚNIEJSZE WERSJE PAKIETÓW SĄ DOSTĘPNE U ODPOWIEDNICH
KOORDYNATORÓW ECTS ORAZ W INTERNECIE.

Pakiet ECTS/KRK

Pakiet na rok akademicki 2011/2012
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

CZĘŚĆ 1 (S.1, N.1)
(Studia stacjonarne i
niestacjonarne pierwszego stopnia)

Europejski System Punktów Kredytowych
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

S.1. Plan studiów na kierunku „Finanse i Rachunkowość”
– studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowość, Rok 1, Semestr 1
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem.

Punkty
ECTS

ZO

2

ZO

2

1

Język obcy

60

2

Technologie informacyjne

30

15

3

Socjologia

30

30

ZO

3

4

BHP i PPOŻ

4

4

Z

0

5

Wychowanie fizyczne

30

30

Z

0

6

Matematyka

30

15

15

E

5

7

Makroekonomia

60

30

30

E

6

8

Prawo

30

30

E

5

9

Podstawy finansów
Razem w semestrze

60

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

15

45

15

30

319

139

165

E
15

0

7
30

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowość, Rok 1, Semestr 2
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
Σ

W.

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

Z

3

E

3

30

Z

0

Ćw.

Lab.

Sem

1

Języki obce

60

60

2

Historia gospodarcza

30

3

Wychowanie fizyczne

30

4

Mikroekonomia

45

15

30

E

6

5

Podstawy rachunkowości

60

30

30

E

6

6

Bankowość

30

15

15

E

5

7

Zarządzanie jakością

30

15

15

ZO

4

8

Systemy informatyczne w zarządzaniu

30

15

ZO

3

Razem w semestrze

315

120

180

15

0

30

Razem w roku akademickim

634

259

345

30

0

60

30

15

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowość, Rok 2, Semestr 3
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

Z

0

1

Ochrona własności intelektualnej

15

15

2

Statystyka

30

15

15

E

4

3

Finanse publiczne

30

15

15

E

5

4

Rachunkowość finansowa

75

30

45

E

7

5

Finanse samorządowe

30

15

15

ZO

3

6

Rachunkowość małych firm

30

15

15

ZO

3

7

Polityka gospodarcza

45

15

30

ZO

3

8

Etyka w biznesie

30

15

15

ZO

2

9

E-biznes

30

15

ZO

2

315

150

Razem w semestrze

Europejski System Punktów Kredytowych
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowość, Rok 2, Semestr 4
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1

Ekonometria

30

15

15

E

4

2

Finanse przedsiębiorstw

60

30

30

E

7

3

Zarządzanie ryzykiem finansowym

30

15

15

E

3

4

Podstawy rachunku kosztów

30

15

15

E

3

5

Rachunkowość sektora finansów publicznych

30

15

15

ZO

2

6

Rachunkowość bankowa

30

15

15

ZO

2

7

Przedmioty do wyboru

60

60

ZO

2

8

Seminarium dyplomowe

15

Z

2

Razem w semestrze (bez przedmiotów specjalizacyjnych)

285

15
165

105

0

15

25

Specjalność „Rachunkowość w zarządzaniu” Rok 2, Semestr 4
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

1

Historia rachunkowości

15

15

ZO

2

Etyka zawodu księgowego

15

15

ZO

3

Rachunkowość organizacji pozarządowych

30

15

15

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

45

15

0

0

Razem w semestrze

345

210

120

0

15

Razem w roku akademickim

660

360

270

15

15

ZO

Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” Rok 2, Semestr 4
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

1

Wycena w rachunkowości

30

15

15

ZO

2

Kontrola i audyt wewnętrzny

30

15

15

ZO

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

30

30

0

0

Razem w semestrze

345

195

135

0

15

Razem w roku akademickim

660

345

285

15

15

0

Specjalność „Doradztwo finansowo - księgowe” Rok 2, Semestr 4
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

1

Doradztwo w mikrofinansach

30

15

15

2

Kontrola i audyt wewnętrzny

Lab.

Sem

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)
ZO

30

15

15

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

30

30

0

0

ZO

Razem w semestrze

345

195

135

0

15

Razem w roku akademickim

660

345

285

15

15

0

Specjalność „Finanse przedsiębiorstw i bankowość” Rok 2, Semestr 4
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.
15

1

Procedury i operacje bankowe

30

15

2

Kalkulacje finansowe

15

15

Europejski System Punktów Kredytowych

Lab.

Sem

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)
ZO
ZO
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

3

Zasady ładu korporacyjnego

15

15

ZO

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

45

15

0

0

Razem w semestrze

345

210

120

0

15

Razem w roku akademickim

660

360

270

15

15

0

Specjalność „Rachunkowość i finanse samorządowe” Rok 2, Semestr 4
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.
15

Lab.

Sem

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

1

Planowanie budżetowe i ewaluacja w jst

30

15

ZO

2

Finanse przedsiębiorstw komunalnych

15

15

ZO

3

Rachunkowość organizacji pozarządowych

15

15

ZO

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

45

15

0

0

Razem w semestrze

345

210

120

0

15

Razem w roku akademickim

660

360

270

15

15

0

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowość, Rok 3, Semestr 5
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

E

4

1

Rynki finansowe

30

15

15

2

Ubezpieczenia

30

15

15

E

4

3

Sprawozdawczość finansowa

30

15

15

ZO

3

4

Analiza ekonomiczna

30

15

15

E

3

5

Planowanie finansowe

45

15

30

ZO

3

6

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

45

15

30

E

3

7

Przedmioty do wyboru

60

60

ZO

2

8

Seminarium dyplomowe

15

Z

2

Razem w semestrze (bez przedmiotów specjalizacyjnych)

15

285

150

120

0

15

24

Specjalność „Rachunkowość w zarządzaniu” Rok 3, Semestr 5
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1

Organizacja rachunkowości

30

15

15

ZO

3

2

Rachunkowość instrumentów finansowych

30

15

15

ZO

3

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

30

30

0

0

6

Razem w semestrze

345

180

150

0

15

30

Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” Rok 3, Semestr 5
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1

Etyka i normy wykonywania zawodu księgowego i
biegłego rewidenta

15

15

ZO

2

2

Standardy rewizji finansowej

15

15

ZO

2

3

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania
finansowe spółek giełdowych

30

15

15

ZO

2

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

45

15

0

0

0

6

Razem w semestrze

345

195

135

0

15

30

Specjalność „Doradztwo finansowo - księgowe” Rok 3, Semestr 5
Europejski System Punktów Kredytowych
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty ECTS

1

Doradztwo podatkowe

15

15

ZO

2

2

Podstawy rewizji finansowej

15

15

ZO

2

3

Doradztwo księgowe

15

15

ZO

2

15

Razem przedmioty specjalizacyjne

45

45

15

0

0

6

Razem w semestrze

330

195

135

0

15

30

Europejski System Punktów Kredytowych
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność „Finanse przedsiębiorstw i bankowość” Rok 3, Semestr 5
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Forma egzaminu/ (zaliczenia)

Punkty ECTS

Sem

1

Instrumenty finansowe

15

15

ZO

2

2

Bankowość spółdzielcza

15

15

ZO

1

3

Obciążenia fiskalne w przedsiębiorstwie

30

15

15

ZO

3

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

45

15

0

0

0

6

Razem w semestrze

345

195

135

0

15

30

Specjalność „Rachunkowość i finanse samorządowe” Rok 3, Semestr 5
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

1

Finanse samorządowych usług społecznych

15

15

2

Kontrola i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora
finansów publicznych

30

15

3

Organizacja rachunkowości jednostek sektora finansów
publicznych

15

15

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

45

15

0

0

Razem w semestrze

345

195

135

0

15

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

1,5

ZO

3

ZO

1,5

0

6

15

30

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowość, Rok 3, Semestr 6
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1

Analiza finansowa

30

15

15

E

4

2

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

30

15

15

E

4

3

Niemonetarne instytucje finansowe

15

15

ZO

1

4

Międzynarodowe regulacje rachunkowości

15

15

ZO

1

5

Przedmioty do wyboru

60

60

ZO

2

6

Seminarium dyplomowe

15

7

Praca dyplomowa

0

Razem w semestrze (bez przedmiotów specjalizacyjnych)

165

15

Z

2
10

120

30

0

15

24

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość w zarządzaniu” Rok 3, Semestr 6
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1

Kontrola finansowo - księgowa

30

15

15

ZO

3

2

Rachunkowość instytucji ubezpieczeniowych

30

15

15

ZO

3

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

30

30

0

0

6

Razem w semestrze

225

150

60

0

15

30

Razem w roku akademickim

570

330

210

0

30

60

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” Rok 3, Semestr 6
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1

Sprawozdawczość statystyczna

30

15

15

ZO

3

2

Metody rewizji finansowej

30

15

15

ZO

3

60

30

30

Razem przedmioty specjalizacyjne
Europejski System Punktów Kredytowych
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Razem w semestrze

225

150

60

0

15

30

Razem w roku akademickim

570

330

210

0

30

60

Europejski System Punktów Kredytowych
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Doradztwo finansowo - księgowe” Rok 3, Semestr 6
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1

Doradztwo inwestycyjne

15

15

ZO

2

2

Monitoring finansowy

15

15

ZO

2

3

Rachunkowość instrumentów finansowych

30

15

15

ZO

2

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

45

15

0

0

6

Razem w semestrze

225

165

45

0

15

30

Razem w roku akademickim

570

345

195

0

30

60

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Finanse przedsiębiorstw i bankowość” Rok 3, Semestr 6
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Forma egzaminu/ (zaliczenia)

Punkty ECTS

Sem

1

Wiarygodność informacji finansowej

15

15

ZO

1

2

Finanse przedsiębiorstw komunalnych

15

15

ZO

2

3

Finanse sektora MSP

15

15

ZO

1

4

Restrukturyzacja finansowa

15

15

ZO

2

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

60

0

0

0

0

6

Razem w semestrze

225

180

30

0

15

30

Razem w roku akademickim

570

360

180

0

30

60

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość i finanse samorządowe” Rok 3, Semestr 6
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1

Współpraca jst z instytucjami finansowymi

15

15

ZO

1,5

2

Sprawozdawczość jsfp

15

15

ZO

1,5

3

Rachunkowość w zarządzaniu jsfp

30

15

15

ZO

3

Razem przedmioty specjalizacyjne

60

45

15

0

0

Razem w semestrze

225

165

45

0

15

30

Razem w roku akademickim

570

345

195

0

30

60

Europejski System Punktów Kredytowych
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

N.1. Plan studiów na kierunku „Finanse i Rachunkowość”
– studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowość, Rok 1, Semestr 1
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Forma egzaminu/ (zaliczenia)

Punkty ECTS

Sem

1

Socjologia

18

18

ZO

3

2

Historia gospodarcza

18

18

ZO

3

3

BHP i PPOŻ

4

4

Z

0

4

Makroekonomia

45

15

E

6

5

Prawo

30

30

E

4

6

Podstawy rachunkowości

30

15

E

5

7

Ochrona własności intelektualnej

9

9

Z

0

8

Podstawy finansów

45

15

30

E

9

199

124

75

Razem w semestrze

30
15

0

0

30

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowość, Rok 1, Semestr 2
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Forma egzaminu/ (zaliczenia)

Punkty ECTS

Sem

1

Matematyka

30

15

15

E

4

2

Mikroekonomia

45

15

30

E

6

3

Podstawy rachunkowości

30

15

15

E

5

4

Finanse publiczne

30

15

15

E

5

5

Finanse przedsiębiorstw

60

30

30

E

6

6

Zarządzanie jakością

10

6

4

ZO

2

7

Etyka w biznesie

12

6

6

ZO

2

Razem w semestrze

217

102

115

0

0

0

30

Razem w roku akademickim

416

226

190

0

0

60

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowość, Rok 2, Semestr 3
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

Z

2

ZO

2

1

Język obcy

24

2

Technologie informacyjne

18

9

3

Statystyka

30

15

15

E

5

4

Bankowość

30

15

15

E

5

5

Rachunkowość finansowa

45

15

30

ZO

5

6

Finanse samorządowe

13

6

7

E

3

7

Rachunkowość małych firm

18

8

10

ZO

3

8

Polityka gospodarcza

16

8

8

ZO

3

194

76

109

Razem w semestrze

24
9

9

28

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowość, Rok 2, Semestr 4
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

1

Język obcy

24

2

Ekonometria

30

Europejski System Punktów Kredytowych

W.
15

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

24

ZO

2

15

E

5

Ćw.

Lab.

Sem

30
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Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

3

Rachunkowość finansowa

30

15

15

E

5

4

Ubezpieczenia

30

15

15

E

5

5

Międzynarodowe regulacje rachunkowości

9

9

ZO

2

6

Podstawy rachunku kosztów

24

12

12

E

3

7

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

16

8

8

E

2

10

Seminarium dyplomowe

15

Z

2

Razem w semestrze (bez przedmiotów specjalizacyjnych)

15

178

74

89

0

15

26

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość w zarządzaniu” Rok 2, Semestr 4
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Forma egzaminu/ (zaliczenia)

Punkty ECTS

Sem

1

Wycena w rachunkowości

25

15

10

ZO

3

2

Kontrola i audyt wewnętrzny

25

15

10

ZO

3

Razem przedmioty specjalizacyjne

50

30

20

0

0

0

6

Razem w semestrze

228

104

109

0

15

32

Razem w roku akademickim

422

180

218

9

15

60

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” Rok 2, Semestr 4
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Forma egzaminu/ (zaliczenia)

Punkty ECTS

Sem

1

Wycena w rachunkowości

25

15

10

ZO

3

2

Kontrola i audyt wewnętrzny

25

15

10

ZO

3

Razem przedmioty specjalizacyjne

50

30

20

0

0

0

6

Razem w semestrze

228

104

109

0

15

32

Razem w roku akademickim

422

180

218

9

15

60

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Finanse przedsiębiorstw i podatki” Rok 2, Semestr 4
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

2

Σ

W.

Ćw.

1

Obciążenia fiskalne w przedsiębiorstwie

20

10

10

2

Zasady ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie

15

15

ZO

2

3

Monitoring finansowy w przedsiębiorstwie

15

15

ZO

2

Razem przedmioty specjalizacyjne

50

40

10

0

0

0

6

Razem w semestrze

228

114

99

0

15

32

Razem w roku akademickim

422

190

208

9

15

60

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowość, Rok 3, Semestr 5
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

24

ZO

1

Ćw.

Lab.

Sem

1

Język obcy

24

1

Rynki finansowe

30

15

15

E

4

2

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

30

15

15

E

4

3

Zarządzanie ryzykiem finansowym

15

6

9

E

3

4

Sprawozdawczość finansowa

22

12

10

ZO

3

5

Analiza ekonomiczna

14

6

8

ZO

3

6

Rachunkowość bankowa

18

8

10

E

3

7

E-biznes

12

6

6

ZO

2

8

Seminarium dyplomowe

15

Z

2

Razem w semestrze (bez przedmiotów specjalizacyjnych)
Europejski System Punktów Kredytowych
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68

97

0
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Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość w zarządzaniu” Rok 3, Semestr 5
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1

Organizacja rachunkowości

25

15

10

ZO

3

2

Rachunkowość instrumentów finansowych

25

15

10

ZO

3

Razem przedmioty specjalizacyjne

50

30

20

0

0

6

Razem w semestrze

230

98

117

0

15

31
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” Rok 3, Semestr 5
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1

Etyka i normy wykonywania zawodu księgowego i
biegłego rewidenta

15

15

ZO

2

2

Standardy rewizji finansowej

10

10

ZO

2

3

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania
finansowe spółek giełdowych

25

15

10

ZO

2

Razem przedmioty specjalizacyjne

50

40

10

0

0

0

6

Razem w semestrze

230

108

107

0

15

31

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Finanse przedsiębiorstw i podatki” Rok 3, Semestr 5
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

1

Wiarygodność informacji finansowej

15

15

2

Strategie podatkowe przedsiębiorstw

20

10

3

Doradztwo podatkowe

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty ECTS

ZO

2

ZO

2

ZO

2

10

15

15

Razem przedmioty specjalizacyjne

50

40

10

0

0

6

Razem w semestrze

230

108

107

0

15

31

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowość, Rok 3, Semestr 6
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1

Analiza finansowa

30

12

18

E

5

2

Niemonetarne instytucje finansowe

15

6

9

ZO

2

3

Rachunkowość sektora finansów publicznych

18

8

10

ZO

2

4

Planowanie finansowe

14

6

8

ZO

2

5

Seminarium dyplomowe

15

Z

2

6

Praca dyplomowa

15

0

Razem w semestrze (bez przedmiotów specjalizacyjnych)

92

10
32

45

0

15

23

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość w zarządzaniu” Rok 3, Semestr 6
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1

Kontrola finansowo - księgowa

20

10

10

ZO

3

2

Rachunkowość instytucji ubezpieczeniowych

20

10

10

ZO

3

Razem przedmioty specjalizacyjne

40

20

20

0

0

6

Razem w semestrze

132

52

65

0

15

29

Razem w roku akademickim

362

150

182

0

30

60

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” Rok 3, Semestr 6
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Forma egzaminu/ (zaliczenia)

Punkty ECTS

Sem

1

Sprawozdawczość statystyczna

20

10

10

ZO

3

2

Metody rewizji finansowej

20

10

10

ZO

3

Razem przedmioty specjalizacyjne

40

20

20

0

0

6

Razem w semestrze

132

52

65

0

15

29

Razem w roku akademickim

362

150

182

0

30

60
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Finanse przedsiębiorstw i podatki” Rok 3, Semestr 6
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w
Σ

W.

Ćw.

Lab.

Sem

Forma egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty ECTS

1

Instrumenty finansowe

20

10

10

ZO

3

2

Bankowa obsługa przedsiębiorstwa

20

10

10

ZO

3

Razem przedmioty specjalizacyjne

40

20

20

0

0

6

Razem w semestrze

132

52

65

0

15

29

Razem w roku akademickim

362

150

182

0

30

60
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Studia pierwszego stopnia (S.1, N.1)

TREŚCI PROGRAMOWE (SYLABUSY) STUDIÓW STACJONARNYCH
I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Jednostka organizacyjna US:
Instytut Informatyki w Zarządzaniu

Wydział:
WNEiZ
Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość
Rodzaj studiów: I stopnia
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

I

1

Wykłady

15

2

ogólny

polski

Stacjonarne

Ćwiczenia
II

3

Niestacjonarne

Laboratoria

15

Wykłady

9

2

Ćwiczenia
Laboratoria

9

Prowadzący przedmiot: drMarekMazur
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: marek.mazur@wneiz.pl
Wymagania wstępne:
Podstawy obsługi komputera na poziomie szkoły średniej.
Cele przedmiotu:
Przekazanie podstawowej wiedzy teoreycznej pozwalającej na świadome korzystanie z techniki komputerowej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Zapoznanie studentów z z budową i działaniem komputerów, z rodzajami oprogramowania i ich praktycznymi zastosowaniami,
z zentętrznymi czynnikami zagrażającymi systemom komputerowym oraz sankcjami grożącymi za zaniedbanie obowiązków
prawnych związanych z użytkowaniem tych systemów.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
Student powinien sprawnie posługiwać się poznanymi na laboratoriach programami komputrowymi.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Student powinien umieć dostrzec możliwości wykorzystania poznanych programów komputerowych w życiu codziennym.
Metody dydaktyczne:System opracyjny Windows, pakiet MS Office 2007 (lub wyższy)

Treści merytoryczne przedmiotu
Wykłady/seminaria:
1. Podstawowe kategorie informatyczne (informatyka, informacja, dana, typy danych, jednostki danych, standardy
reprezentacji danych alfanumerycznych, systemy liczbowe, komputer, system komputerowy). 2. Historia
informatyki 3. Układy klasyfikacyjne systemów komputerowych. 4. Architektura komputera osobistego – wraz z
omówieniem podstawowych komponentów. 5. Podstawy algorytmizacji. 6. Klasyfikacja oprogramowania. 7.
Oprogramowanie przynoszące szkody użytkownikowi – metody ochrony systemu komputerowego. 8. Aspekty
prawne korzystania z oprogramowania (omówienie przepisów Kodeksu Karnego oraz Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych) 9. Systemy operacyjne 10. Sieci komputerowe (układy klasyfikacyjne, topologie (fizyczne i
logiczne), budowa).
Laboratoria:
Nauka obsługi systemu operacyjnego Windows oraz wybranych programów z pakietu MS Office (Word, Excel,
PowerPoint).

Europejski System Punktów Kredytowych
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Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie na ocenę
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa: 1. Wrycza S. (red): Informatyka dla ekonomistów. Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, G 2. Kolbusz E., Nowakowski A. (red.): Informatyka w Zarządzaniu. Metody i systemy. Wydawn
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999. 3. Nowicki A. (red): Podstawy informatyki dla ekonomistów.
Wydawnictwo Naukowe PWN, W 4. Duch Wojciech: Fascynujący świat programów komputerowych. Nakom,
Poznań 1997.
Literatura uzupełniająca: 1. Wojtuszkiewicz K. Jak działa
komputer. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002. 2. Wojtuszkiewicz K. Urządzenia peryferyjne i interfejsy.
Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2000. 3. Miesięcznik CHIP.
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

SOCJOLOGIA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

I

1

wykłady

30

3

18

3

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

ogólny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
I

1

wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Grażyna Leśniewska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mona2012@o2.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student posiada podstawową wiedze o zjawiskach społecznych.



umiejętności: student posiada umiejętność samodzielnego myślenia i konstruowania modeli interakcji i stosunków
społecznych.



kompetencji: student potrafi współpracować w zespole.

Cele przedmiotu:
Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z wybranymi zjawiskami życia społecznego oraz opanowanie wiedzy przez nich
pozwalającej na samodzielną analizę i klasyfikowanie struktur, form funkcjonowania różnorodnych organizacji i instytucji życia
społecznego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania w nich interakcji i stosunków interpersonalnych oraz uwrażliwienie
na aspekty życia społecznego.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY


Rozumie zjawiska życia społecznego i potrafi je skategoryzować.



Definiuje podstawowe kategorie pojęciowe stosowane na gruncie nauk społecznych.



Stosuje poprawną terminologię socjologiczną.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Interpretuje nowe zjawiska życia społecznego.
Potrafi argumentować swoje stanowisko i wyrażać opinie na dany temat.
Organizuje proces nauki własnej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Potrafi współpracować w grupie.



Zna zasady poprawnej komunikacji w zespole.

Metody dydaktyczne: Metoda asymilacji wiedzy - wykład, klasyczna metoda problemowa – metoda przypadków, metoda
sytuacyjna, metody eksponujące – film, metody poszukujące.
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1 - Początki myśli socjologicznej. Prasocjologiczna refleksja nad społeczeństwem, powstanie socjologii akademickiej. (2h SS, 1h
SN).
W2 - Socjologiczne koncepcja człowieka i osobowości. Osobowość i jej elementy, pojęcie natury ludzkiej, typy osobowości,
Europejski System Punktów Kredytowych
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Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

jednostka i społeczeństwo, socjalizacja. (4h SS, 2h SN).
W3 - Podstawy życia społecznego – przyrodnicze uwarunkowania życia człowieka- biologiczne, geograficzne i demograficzne. (4h
SS, 2h SN).
W4 - Kultura i jej wyznaczniki. Pojęcie kultury, typy kultur, systemy symboli, zwyczaj, obyczaj, tabu, zróżnicowanie kulturowe,
religia. (4h SS, 2h SN).
W5 - Grupy społeczne. więź społeczna, cechy grupy społecznej, rodzaje grup społecznych, normy grupowe i dynamika grupy,
teoria ról grupowych, struktura roli społecznej, teoria samokategoryzacji J. Turnera. (2h SS, 2h SN).
W6 - Społeczeństwo a patologia. Teorie patologii, zjawiska dezorganizacji życia społecznego, wybrane zjawiska patologiczne,
organizacja i dezorganizacja, kontrola społeczna, konformizm i dewiacja. (4h SS, 2h SN).
W7 - Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania. Pojęcie konfliktu społecznego, teorie konfliktu, elementy konfliktu,
dynamika konfliktu społecznego, sposoby rozwiązywania konfliktów. (3h SS, 2h SN).
W8 - Wpływ społeczny. Rodzaje wpływu społecznego, Teorie wpływu społecznego. (3h SS, 1h SN).
W9 - Naród jako wspólnota kulturowa. Pojęcie narodu, państwa, społeczeństwa, czynniki narodowotwórcze, funkcje państwa,
świadomość narodowa, mniejszości narodowe, instytucje społeczne. (2h SS, 2h SN).
W10 – Panel: Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa opartego na wiedzy. (2h SS, 2h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
Ocena formująca: (50% oceny) przygotowanie pracy pisemnej nt: Czy koncepcja „złotego środka” to droga do szczęścia
współczesnego człowieka? Praca musi zawierać wstęp, przegląd badań oraz własna koncepcję podejścia do myśli Arystotelesa.
Praca pozwala ocenić efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności.
Ocena formująca: (50% oceny) przygotowanie do dyskusji i udział w panelu nt: Od społeczeństwa informacyjnego ku
społeczeństwu opartemu na wiedzy. Udział w dyskusji pozwala ocenić efekty kształcenia zarówno w zakresie wiedzy jaki i
umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Literatura podstawowa:


Giddens A.: Socjologia, Warszawa 2004.



Szacka B.: Wstęp do socjologii, Warszawa 2003.



Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972.

Literatura uzupełniająca:


Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.



Domański H.: Polska klasa średnia, Warszawa 2002.



Encyklopedia socjologii, tomy I – V, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.



Goodman N.: Wstęp do socjologii, Warszawa 1997.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US:

Wydział: WNEiZ

Katedra Ekonometrii i Statystyki

Kierunek / Specjalność: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

MATEMATYKA

Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

I

1

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Wykłady

15

5

Ćwiczenia

15

Typ przedmiotu

Język wykładowy

podstawowy

polski

Laboratoria
Niestacjonarne

I

1

Wykłady

15

Ćwiczenia

15

4

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Iwona Foryś
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: forys@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna materiał z matematyki ze szkoły średniej na poziomie podstawowym



umiejętności: student potrafi rozwiązać samodzielnie zadania z matematyki na poziomie podstawowym



kompetencji (postaw): ma wpojone nawyki systematycznego kształcenia się i samodzielnego korzystania z literatury

Cele przedmiotu:
Uzupełnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu matematyki w stopniu umożliwiającym studiowanie nowoczesnej ekonomii,
statystyki i ekonometrii oraz innych dziedzin, których podstawę stanowi rachunek ekonomiczny i których treścią jest
wskazywanie sposobów podejmowania optymalnych decyzji.
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY




wskazanie zasad i własności działań na wektorach i macierzach oraz wyjaśnienie procedury rozwiązywania układu m równań
liniowych z n niewiadomymi;
znajomość rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz ich zastosowań;
wyjaśnienie pojęcia prawdopodobieństwa i zmiennej losowej oraz ich własności.
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





posługiwanie się rachunkiem wektorowym i macierzowym i wykorzystanie go do rozwiązywania układów równań liniowych
badanie własności funkcji; wyznaczanie ekstremów lokalnych i globalnych funkcji;
określanie prawdopodobieństwa w rozkładach zmiennych losowych skokowych i ciągłych jednowymiarowych
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



nabycie ogólnej kultury matematycznej, zdolność do prowadzenia logicznego wywodu i wykazywania jego słuszności.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
Treści wykładów
W1 – Zagadnienia wstępne, przestrzenie wektorowe, macierze i działania na macierzach (2h SS, 2h SN)
W2 – Własności działań na macierzach, równania macierzowe, wyznacznik macierzy, rząd macierzy (2h SS, 2h SN)
W3 – Układy równań liniowych (2h SS, 2h SN)
W4 – Ciągi liczbowe. Funkcja jednej zmiennej (2h SS, 2h SN)
W5 – Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej (2h SS, 2h SN)
W6 – Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej – całka nieoznaczona (2h SS, 2h SN)
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W7– Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej – całka oznaczona, niewłaściwa. Zastosowania ekonomiczne rachunku
całkowego (2h SS, 2h SN)
W8 – Wprowadzenie do równań różnicowych i różniczkowych (1h SS, 1h SN)
Treści ćwiczeń
ĆW1 – Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem działań na wektorach. Badanie liniowej zależności i niezależności wektorów (2h
SS, 2h SN)
ĆW2 – Zadania z zakresu działania na macierzach. Obliczanie macierzy odwrotnej i wyznacznika macierzy. Sprawdzanie własności
działań na macierzach.(2h SS, 2h SN)
ĆW3 – Rozwiązywanie równań macierzowych i szukanie rzędu macierzy. Rozwiązywanie układów równań liniowych (2h SS, 2h
SN)
ĆW4 – Omówienie funkcji elementarnych. Obliczanie granicy ciągu i granicy funkcji (2h SS, 2h SN)
ĆW5 – Obliczanie pierwszej i drugiej pochodnej funkcji jednej zmiennej (2h SS, 2h SN)
ĆW6 – Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. Zastosowania ekonomiczne pochodnej i różniczki. Asymptoty
funkcji (2h SS, 2h SN)
ĆW7 – Podstawowe metody obliczania całki nieoznaczonej i oznaczonej. Przykłady całki niewłaściwej. Rozwiązywanie równań
różniczkowych i różnicowych (2h SS, 2h SN)
ĆW8 – Kolokwium zaliczeniowe (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie ćwiczeń testuje osiągnięcia w zakresie umiejętności – kolokwium max. 6 zadań.
Egzamin testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (10 pytań) i umiejętności (10 pytań). Obejmuje pytania
testowe (łącznie 20 pytań).
Literatura podstawowa:


Batóg B., Foryś I., Guzowska M., Heberlein K., Matematyka dla studentów kierunków ekonomicznych, Katedra Ekonometrii i
Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.



Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, t.1-2, PWN, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca:


Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii modele i metody, t 1-2, PWN, Warszawa 1996.



Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań 2000.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Makroekonomii

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): Studia I stopnia
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

MAKROEKONOMIA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

I

1

wykłady

30

Ćwiczenia

30

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

6

podstawowy

polski

Laboratoria
I

1

Niestacjonarne

wykłady

15

ćwiczenia

30

6

Laboratoria
Prowadzący przedmiot:
1. dr hab. Danuta Miłaszewicz, dmilasz@wneiz.pl
2. dr hab. Krzysztof Janasz, gkrja@poczta.onet.pl
3. dr Wiesława Kostanciak, kostanciak@wp.pl
4. mgr Aleksandra Milczarek
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gkrja@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji (postaw):
1. ogólna znajomość zjawisk ekonomicznych,
2. sprawność korzystania z narzędzi matematycznych,
3. umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje cele w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY


Student zna podstawowe kategorie i procesy makroekonomiczne.



Student posiada wiedzę z zakresu współczesnej teorii makroekonomicznej.



Student klasyfikuje i opisuje rodzaje bezrobocia i inflacji, analizuje ich wartości oraz przewiduje ich skutki dla gospodarki.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



Student identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia agregaty makroekonomiczne.



Student opisuje, ocenia i postrzega powiązania zachodzące między poszczególnymi częściami gospodarki oraz określa, jaką
rolę w procesie osiągania równowagi globalnej odgrywają podmioty gospodarcze.



Student przewiduje skutki prowadzonej polityki fiskalnej i monetarnej oraz poddaje krytycznemu osądowi prowadzoną
bieżącą politykę makroekonomiczną.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Poznanie uwarunkowań i zależności ekonomicznych w gospodarce rynkowej oraz narzędzi polityki makroekonomicznej.

Metody dydaktyczne:
1.Podręcznik akademicki oraz materiały pomocnicze.
2.Prezentacje przy wykorzystaniu wideoprojektora.
3.Case study.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
Europejski System Punktów Kredytowych

42

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

WYKŁADY:
W1-Wprowadzenie do ekonomii – (1h SS, 1h SN)
W2-Podstawy funkcjonowania gospodarki i równowaga w gospodarce – (2h SS, 1h SN)
W3-Rachunki narodowe i pomiar dobrobytu – (2h SS, SN 1h)
W4-Rynek pracy i bezrobocie – (2h SS, SN 1h)
W5-Wzrost gospodarczy i polityka prowzrostowa – (2h SS, SN 1h)
W6-Rynek pieniężny – (2h SS, SN 1h)
W7-Pieniądz i system bankowy – (2h SS, SN 1h)
W8-Inflacja w gospodarce – (2h SS, SN 1h)
W9-Popyt sektora prywatnego, rola oszczędności i inwestycji w gospodarce – (3h SS, SN 2h)
W10-Państwo jako podmiot gospodarczy i polityka fiskalna – (3h SS, SN 1h)
W11-Wymiana międzynarodowa i popyt zagraniczny – (2h SS, SN 1h)
W12-Równowaga krótkookresowa w gospodarce – Model IS-LM – 1h
W13-Polityka makroekonomiczna a popyt globalny – (3h SS, SN 1h)
W14-Wahania cykliczne i polityka stabilizacyjna – (2h SS, SN 1h)
ĆWICZENIA:
ĆW1-Wprowadzenie do ekonomii – 2h
ĆW2-Podstawy funkcjonowania gospodarki i równowaga w gospodarce – 2h
ĆW3- Rachunki narodowe i pomiar dobrobytu – 2h
ĆW4- Rynek pracy i bezrobocie – 2h
ĆW5- Wzrost gospodarczy i polityka prowzrostowa – 1h
ĆW6- Kolokwium – 2h
ĆW7-Rynek pieniężny – 1h
ĆW8-Pieniądz i system bankowy – 2h
ĆW9-Inflacja w gospodarce – 2h
ĆW10-Popyt sektora prywatnego, rola oszczędności i inwestycji w gospodarce – 3h
ĆW11-Państwo jako podmiot gospodarczy i polityka fiskalna – 3h
ĆW12-Wymiana międzynarodowa i popyt zagraniczny – 2h
ĆW13-Równowaga krótkookresowa w gospodarce – Model IS-LM – 2h
ĆW14-Polityka makroekonomiczna a popyt globalny – 1h
ĆW15-Wahania cykliczne i polityka stabilizacyjna – 1h
ĆW16-Kolokwium – 2h
Forma i warunki zaliczenia:
Test, Prezentacja, Egzamin pisemny w formie testu
Literatura podstawowa:
1. D. Miłaszewicz (red.), Podstawy makroekonomii, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011.
2. D. Begg, St. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
3. R.I. Barro, Makroekonomia, PWE Warszawa 1997.
4. R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia: Teoria funkcjonowania i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
5. N.G. Mankiw, P.M. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008.
6. B. Snowdorn, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw 1998.
Literatura uzupełniająca:
1. D. Miłaszewicz (red.), Podstawy makroekonomii. Problemy-zadania, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ

Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): studia I stopnia
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

PRAWO

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

I

1

wykłady

30

5

Podstawowy

polski

30

4

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
I

1

wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Robert Piszko
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: piszko@inet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) student ma wiadomości językowe na poziomie szkoły średniej



umiejętności (1) student potrafi rozważyć sens językowy i pozajęzykowy tekstu w języku polskim



kompetencji (postaw) (1) student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest językowo
przygotowany do analizy różnego rodzaju tekstów .

Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami prawa
Przedmiot obejmuje nauczanie podstaw prawa
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)





zrozumienie sensu uczestniczenia w prawie;
opanowanie informacji o aktach normatywnych jako o podstawowym źródle prawa;
zrozumienie sensu wykładni i stosowania prawa;
opanowanie podstawowych informacji o prawach i obowiązkach uczestnika stosunków finansowo-prawnych.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Student wie co to jest akt normatywny i umie określić znaczenie prawne aktu określonego rodzaju dla określenia sytuacji
prawnej określonego podmiotu prawa;
Student zdaje sobie sprawę i potrafi określić różnice w wykładni i stosowaniu prawa z pozycji prawnika stosunku do pozycji
ekonomisty;
Student umie korzystać z pomocy prawnej.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student potrafi uwzględnić wymiar spraw formalnych w wykonywaniu zawodu specjalisty w zakresie finansów i
rachunkowości.

Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca,
metody symulacyjne
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1.

Pojęcie i formy prawa.

2.

Akty normatywne, przepisy prawne, normy prawne.
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3.

Obowiązywanie prawa, obwiązywanie norm;

4.

Tworzenie prawa. Wykładnia prawa. Stosowanie prawa.

5.

Elementy prawa konstytucyjnego,

6.

Wybrane instytucje administracyjnego,

7.

Podstawowe zagadnienia prawa karnego.

8.

Wybrane instytucje prawa cywilnego

9.

Wybrane instytucje prawa handlowego

10. Podstawowe uregulowania dotyczące pracy.
11. Odpowiedzialność prawna.
12. Finanse i rachunkowość w praktyce obrotu prawnego
Forma i warunki zaliczenia:
egzamin
Literatura podstawowa:


J.Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2002;



J.Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, LexisNexis 2004;



J.Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, LexisNexis 2007;



S.Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Warszawa 2005;



T.Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H.Beck 2009.

Literatura uzupełniająca:


J.Olszewski, Prawo gospodarcze.Kompendium, C.H.Beck, 2009.



Z.Snażyk, A.Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze,C.H. Beck 2009.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

PODSTAWY FINANSÓW

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

I

1

wykłady

15

Ćwiczenia

30

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

podstawowy

polski

7

Laboratoria
I
Niestacjonarne

1

wykłady

15

ćwiczenia

30

9

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Sławomir Franek, dr Natalia Marska-Dzioba
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: sfranek@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada znajomość tematyki z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości



umiejętności (1): student posiada umiejętność wykonywania podstawowych operacji matematycznych



kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów zachodzących w obszarze systemu finansowego
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych reguł działania instytucji finansowych i niefinansowych (w obszarze sektora
publicznego i prywatnego)
rozumienie roli pieniądza w gospodarce i mechanizmu jego kreacji
uzyskanie wiedzy o strukturze i ewolucji współczesnego systemu finansowego, zarówno w wymiarze krajowym jak i
globalnym
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





uzyskanie umiejętności określania szans i zagrożeń związanych z globalizacją współczesnych zjawisk finansowych
umiejętność określania związków między przebiegiem zjawisk finansowych a uwarunkowaniami społeczno-politycznymi
zdobycie umiejętności analizowania wpływu wykorzystywania instrumentów finansowych przez instytucje finansowe i
niefinansowe w oparciu o kryteria rentowności, płynności i ryzyka
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




zdolność do komunikowania się z otoczeniem i przekazywania podstawowej wiedzy z zakresu reguł funkcjonowania
współczesnego systemu finansowego
rozbudzenie zainteresowana dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze finansów, ćwiczenia z wykorzystaniem
analizy danych źródłowych (głównie z Internetu) dotyczących struktury i ewolucji systemu finansowego oraz przykładami
podstawowych kalkulacji finansowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Przedmiot i funkcje finansów. Pieniądz jako tworzywo zjawisk finansowych. Autonomiczna sfera finansów (2 h SS, 2 h SN)
W2- System finansowy, jego funkcje i struktura (2 h SS, 2 h SN)
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W3- Monetarne i niemonetarne instytucje finansowe (2 h SS, 2 h SN)
W4 – Podmioty niefinansowe (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) a instytucje finansowe (2 h SS, 2 h SN)
W5 – Stopa procentowa i kurs walutowy jako determinanty sytuacji na rynku finansowym (2 h SS, 2 h SN)
W6 - Bank centralny i jego rola w stabilizowaniu warunków monetarnych (2 h SS, 2 h SN)
W7 - Euro jako wspólna waluta europejska (2 h SS, 2 h SN)
W8 - Wzajemne uwarunkowania polityki fiskalnej i monetarnej (policy mix) (1 h SS, 1 h SN)
ĆW1 - Ewolucja nauki finansów i jej podstawowe pojęcia. Liberalizm gospodarczy a interwencjonizm. System finansowy. Zasoby
finansowe a strumienie finansowe (2 h SS, 2 h SN)
ĆW2 - Instrumenty finansowe, ich płynność i ryzyko (2 h SS, 2 h SN)
ĆW3 - Ewolucja form pieniądza. Funkcje pieniądza. Systemy walutowe. Agregaty pieniężne M0, M1, M2, M3. Analiza źródeł
kreacji pieniądza (2 h SS, 2 h SN)
ĆW4 - Inflacja jako zjawisko pieniężne – rodzaje inflacji i jej przyczyny. Miary inflacji. Struktura koszyka inflacyjnego (2 h SS, 2 h
SN)
ĆW5 - Geneza EURO. Dyskusja na temat wad i zalet wprowadzenia euro w Polsce (2 h SS, 2 h SN)
ĆW6 - Idea dwupoziomowego systemu bankowego. Funkcje banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP. Związki
polityki monetarnej z polityką fiskalną (2 h SS, 2 h SN)
ĆW7 – Kolokwium I. Podstawy funkcjonowania banków komercyjnych. Podstawowe operacje bankowe. (2 h SS, 2 h SN)
ĆW8 - Rola ubezpieczeń w gromadzeniu oszczędności i transferze ryzyka – produkty ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na
życie (2 h SS, 2 h SN)
ĆW9 - Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Sektor finansów publicznych a sektor publiczny. Dochody i wydatki publiczne.
Deficyt sektora finansów publicznych (2 h SS, 2 h SN)
ĆW10 - Instytucje rynku kapitałowego. Rola giełdy w gospodarce. Indeksy giełdowe. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych (2 h
SS, 2 h SN)
ĆW11, ĆW 12 - Podstawy wyceny instrumentów finansowych – weksel, obligacja kuponowa i dyskontowa, rentowność do
wykupu instrumentów finansowych (4 h SS, 4 h SN)
ĆW13 - Płynność a rentowność podmiotów niefinansowych. Miary oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych (2 h SS,
2 h SN)
ĆW14 - Finanse gospodarstw domowych – wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto, obciążenia podatkowe i
pozapodatkowe, klin podatkowy, zdolność kredytowa gospodarstw domowych (2 h SS, 2 h SN)
ĆW15 – Kolokwium II (2 h SS, 2 h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny w formie testu– sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności.
Obejmuje pytania testowe (do 12 pytań) zawierające także zagadnienia dotyczące interpretacji bieżących zjawisk w sferze
finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć (do 5 pojęć). Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie powyżej 50% punktów
Zaliczenie pisemne – średnia ocen z dwóch testów obejmujących sprawdzenie pozyskanej wiedzy i umiejętności (maksymalna
ocena 4+), możliwość podwyższenia oceny (o pół stopnia) w przypadku aktywności podczas ćwiczeń
Literatura podstawowa:


red. B. Pietrzak, Z. Polański, B Woźniak, System finansowy w Polsce T. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:


red. M. Podstawka, Finanse, PWN, Warszawa 2010



S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE Warszawa 2002



red. J. Ostaszewski, Finanse, Difin, Warszawa 2010



K. Jajuga: Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007



Z. Bodie, R.C. Merton, Finanse, PWE, Warszawa 2003
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012

Jednostka organizacyjna US:

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

HISTORIA GOSPODARCZA (BRAK SYLABUSA)
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:
wykłady

Stacjonarne

I

2

Liczba godzin

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

30

3

ogólny

polski

18

3

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

I

1

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: prof. J. Stanielewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna podstawy makroekonomii oraz zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, student orientuje się w
aktualnych wydarzeniach gospodarczych.



umiejętności: student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania z zakresu matematyki oraz posługiwać się (prawidłowo
interpretować) wykresy przedstawiające zależności między głównymi kategoriami, będącymi przedmiotem analiz
ekonomicznych.



kompetencji (postaw): student potrafi analitycznie myśleć, prawidłowo formułować wnioski w oparciu o posiadaną wiedzę
na temat aktualności z życia gospodarczego.

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia kursu mikroekonomii, w szczególności zasady funkcjonowania pojedynczych
rynków, zachowania indywidualnych podmiotów gospodarujących, teorię wyboru ekonomicznego mikropodmiotów:
konsumentów i przedsiębiorstw, podstawowy aparat pojęciowy mikroekonomii oraz narzędzia analizy zachowań podmiotów
gospodarczych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość podstawowych pojęć gospodarczych, związanych z przedmiotem zainteresowania mikroekonomii np. koszt
alternatywny, mechanizm rynkowy, przedsiębiorstwo, produkcyjność, teoria kosztów, polipol, monopol, rynek pracy itp.
znajomość głównych zależności zachodzących na poszczególnych rynkach, zarówno rynkach dóbr i usług, jak również
rynkach czynników produkcji.
znajomość podstawowych zależności pomiędzy takimi kategoriami jak koszty, przychody, zyski, progi rentowności.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI






umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań, polegających na ocenie aktualnej sytuacji rynkowej,
umiejętność przewidywania możliwych scenariuszy wynikających z bieżących wydarzeń na różnych rynkach,
umiejętność posługiwania się koncepcją elastyczności popytu do określania potencjalnych zachowań konsumentów na
rynku,
umiejętność oceny sytuacji przedsiębiorstwa w konkretnych strukturach rynkowych, w zależności od kształtowania się
kosztów, przychodów itp.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi formułować wnioski oraz dokonać bieżącej oceny sytuacji na rynkach poszczególnych produktów, jak
również na rynkach czynników wytwórczych, w szczególności na rynku pracy.

Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków, zadania graficzne i algebraiczne, dyskusje.
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Treści merytoryczne przedmiotu:
W1- wprowadzenie do mikroekonomii i gospodarki rynkowej, ekonomiczne teorie zachowań ludzkich (2h SS, 2h SN).
W2- mechanizm rynkowy (4h SS, 4h SN)
W3- elastyczność popytu i podaży (2h SS, 2h SN)
W4- teoria wyboru firmy, produkcyjność w krótkim i długim okresie (2h SS, 2h SN).
W5- teoria kosztów, optimum produkcji, progi rentowności (2h SS, 2h SN).
W6- struktury rynkowe (2h SS, 2h SN).
W7- rynki czynników wytwórczych (1h, 1h SN).
ĆW1- Wprowadzenie do mikroekonomii. Ekonomiczne teorie zachowań ludzkich (2 SS, 2 SN).
ĆW2- Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Istota rynku (2 SS, 2 SN).
ĆW3- Popyt, prawo popytu. Paradoksy (2 SS, 2 SN).
ĆW4- Podaż, prawo podaży (2 SS, 2 SN).
ĆW5- Równowaga rynkowa, ingerencja państwa w mechanizm rynkowy (2 SS, 2 SN).
ĆW6- Elastyczność popytu i podaży, polityka cenowa przedsiębiorstwa (4 SS, 4 SN)
ĆW7- Kolokwium sprawdzające wiedzę (2h SS, 2h SN).
ĆW8- Wprowadzenie do teorii firmy, produkcyjność w krótkim i długim okresie (2h SS, 2h SN).
ĆW9- Teoria kosztów (2h SS, 2h SN).
ĆW10- Optimum produkcji (2h SS, 2h SN).
ĆW11- Struktury rynkowe. (4h SS, 4h SN).
ĆW12- Rynki czynników wytwórczych. Nierównowaga na rynku pracy. (2h SS, 2h SN).
ĆW13- Kolokwium sprawdzające wiedzę (2h SS, 2h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego, które stanowi 100% oceny końcowej. Zaliczenie ma formę testu,
obejmującego pytania wielokrotnego wyboru oraz zadania.
Literatura podstawowa:


Mikroekonomia, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2010.



Mikroekonomia- ćwiczenia, red. D. Kopycińska, Szczecin 2010.



Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia tom 1, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:


Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000.



Mikroekonomia, pod red. Z. Dach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.



Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, pod red. S. Marciniaka, PWN, Warszawa 2001.



Mansfield E., Podstawy mikroekonomii. Zasady, przykłady i zadania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2002.



Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia tom 1, PWN, Warszawa 2004.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012

Jednostka organizacyjna US:

Wydział: WNEiZ

Katedra Mikroekonomii

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

MIKROEKONOMIA
Tryb studiów

Stacjonarne

Rok
I

Semestr
2

Liczba godzin

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

wykłady

15

6

podstawowy

polski

Ćwiczenia

30

Rodzaj zajęć:

Laboratoria
Niestacjonarne

I

2

wykłady

15

ćwiczenia

30

6

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Poteralski, dr Ewa Mazur-Wierzbicka
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jpoter@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna podstawy makroekonomii oraz zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, student orientuje się w
aktualnych wydarzeniach gospodarczych.



umiejętności: student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania z zakresu matematyki oraz posługiwać się (prawidłowo
interpretować) wykresy przedstawiające zależności między głównymi kategoriami, będącymi przedmiotem analiz
ekonomicznych.



kompetencji (postaw): student potrafi analitycznie myśleć, prawidłowo formułować wnioski w oparciu o posiadaną wiedzę
na temat aktualności z życia gospodarczego.

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia kursu mikroekonomii, w szczególności zasady funkcjonowania pojedynczych
rynków, zachowania indywidualnych podmiotów gospodarujących, teorię wyboru ekonomicznego mikropodmiotów:
konsumentów i przedsiębiorstw, podstawowy aparat pojęciowy mikroekonomii oraz narzędzia analizy zachowań podmiotów
gospodarczych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość podstawowych pojęć gospodarczych, związanych z przedmiotem zainteresowania mikroekonomii np. koszt
alternatywny, mechanizm rynkowy, przedsiębiorstwo, produkcyjność, teoria kosztów, polipol, monopol, rynek pracy itp.
znajomość głównych zależności zachodzących na poszczególnych rynkach, zarówno rynkach dóbr i usług, jak również
rynkach czynników produkcji.
znajomość podstawowych zależności pomiędzy takimi kategoriami jak koszty, przychody, zyski, progi rentowności.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI






umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań, polegających na ocenie aktualnej sytuacji rynkowej,
umiejętność przewidywania możliwych scenariuszy wynikających z bieżących wydarzeń na różnych rynkach,
umiejętność posługiwania się koncepcją elastyczności popytu do określania potencjalnych zachowań konsumentów na
rynku,
umiejętność oceny sytuacji przedsiębiorstwa w konkretnych strukturach rynkowych, w zależności od kształtowania się
kosztów, przychodów itp.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi formułować wnioski oraz dokonać bieżącej oceny sytuacji na rynkach poszczególnych produktów, jak
również na rynkach czynników wytwórczych, w szczególności na rynku pracy.

Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków, zadania graficzne i algebraiczne, dyskusje.
Europejski System Punktów Kredytowych

50

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Treści merytoryczne przedmiotu:
W1- wprowadzenie do mikroekonomii i gospodarki rynkowej, ekonomiczne teorie zachowań ludzkich (2h SS, 2h SN).
W2- mechanizm rynkowy (4h SS, 4h SN)
W3- elastyczność popytu i podaży (2h SS, 2h SN)
W4- teoria wyboru firmy, produkcyjność w krótkim i długim okresie (2h SS, 2h SN).
W5- teoria kosztów, optimum produkcji, progi rentowności (2h SS, 2h SN).
W6- struktury rynkowe (2h SS, 2h SN).
W7- rynki czynników wytwórczych (1h, 1h SN).
ĆW1- Wprowadzenie do mikroekonomii. Ekonomiczne teorie zachowań ludzkich (2 SS, 2 SN).
ĆW2- Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Istota rynku (2 SS, 2 SN).
ĆW3- Popyt, prawo popytu. Paradoksy (2 SS, 2 SN).
ĆW4- Podaż, prawo podaży (2 SS, 2 SN).
ĆW5- Równowaga rynkowa, ingerencja państwa w mechanizm rynkowy (2 SS, 2 SN).
ĆW6- Elastyczność popytu i podaży, polityka cenowa przedsiębiorstwa (4 SS, 4 SN)
ĆW7- Kolokwium sprawdzające wiedzę (2h SS, 2h SN).
ĆW8- Wprowadzenie do teorii firmy, produkcyjność w krótkim i długim okresie (2h SS, 2h SN).
ĆW9- Teoria kosztów (2h SS, 2h SN).
ĆW10- Optimum produkcji (2h SS, 2h SN).
ĆW11- Struktury rynkowe. (4h SS, 4h SN).
ĆW12- Rynki czynników wytwórczych. Nierównowaga na rynku pracy. (2h SS, 2h SN).
ĆW13- Kolokwium sprawdzające wiedzę (2h SS, 2h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego, które stanowi 100% oceny końcowej. Zaliczenie ma formę testu,
obejmującego pytania wielokrotnego wyboru oraz zadania.
Literatura podstawowa:


Mikroekonomia, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2010.



Mikroekonomia- ćwiczenia, red. D. Kopycińska, Szczecin 2010.



Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia tom 1, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:


Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000.



Mikroekonomia, pod red. Z. Dach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.



Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, pod red. S. Marciniaka, PWN, Warszawa 2001.



Mansfield E., Podstawy mikroekonomii. Zasady, przykłady i zadania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2002.



Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia tom 1, PWN, Warszawa 2004.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

I

2

wykłady

30

6

podstawowy

polski

Ćwiczenia

30

Stacjonarne

Laboratoria
I

1,2

Niestacjonarne

wykłady

30

ćwiczenia

30

10

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Tomasz Kufel
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tomasz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy : student zna podstawowe pojęcia ekonomiczne, posiada ogólną wiedzę o procesach zachodzących w
przedsiębiorstwach



umiejętności: wykorzystanie podstawowej wiedzy teoretycznej do opisu i analizy konkretnych procesów i zjawisk prawnoekonomicznych



kompetencji (postaw): umiejętność pracy w grupie, ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia

Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych zgodnie z
ustawą o rachunkowości
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rachunkowości w jednostkach gospodarczych
znajomość składników majątku jednostki gospodarczej
klasyfikacja operacji gospodarczych zasad ich ewidencji
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





klasyfikowanie i ujmowanie elementów majątku w bilansie
ewidencja operacji gospodarczych
umiejętność klasyfikowania przychodów i kosztów oraz ustalania wyniku finansowego
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



dokonywanie samooceny, samodzielne rozwiązywanie problemów

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


W1 – Istota, cechy i funkcje rachunkowości. Zakres rachunkowości w świetle Ustawy o rachunkowości. Zasady prawidłowej
rachunkowości. (2h SS, 2h SN)



W2 – Majątek przedsiębiorstwa i jego podział. (2h SS, 2h SN)



W3 – Istota i układ bilansu. Operacje gospodarcze i ich wpływ na pozycje bilansu. (2h SS, 2h SN)



W4 – Konto – budowa i funkcjonowanie. Rodzaje kont. Zasada podwójnego zapisu. Zasady ewidencji na kontach
bilansowych. (2h SS, 2h SN)
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W5 – Istota i funkcje zestawienia obrotów i sald. Poprawianie błędów księgowych Otwarcie i zamknięcie ksiąg
rachunkowych. (2h SS, 2h SN)



W6 – Podstawowe kategorie wynikowe – przychody, koszty, straty, zyski. Zasady funkcjonowania kont wynikowych (2h SS,
2h SN)



W7 – Warianty ewidencji kosztów działalności operacyjnej. Koszty w układzie rodzajowym i według typów działalności.
Funkcje konta „ Rozliczenie kosztów rodzajowych”. Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym i
kalkulacyjnym. Istota i funkcje rachunku zysków i strat. (2h SS, 2h SN)



W8 – Zadanie od bilansu do bilansu (2h SS, 2h SN)



W10 – Pojęcie i elementy aktywów trwałych. Istota środków trwałych i ich wyceny w księgach rachunkowych i w bilansie.
(2h SS, 2h SN)



W10 – Zasady ustalania zużycia środków trwałych – umorzenie i amortyzacja. Metody amortyzacji. (2h SS, 2h SN)



W11 – Istota wartości niematerialnych i prawnych – nabyte prawa, koszty zakończonych prac rozwojowych, wartość firmy.
Zasady wyceny wartości niematerialnych i prawnych. (2h SS, 2h SN)



W12 – Długoterminowe aktywa finansowe – istota, wycena i ewidencja. (2h SS, 2h SN)



W13 – Istota środków pieniężnych. Formy obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. Zasady ewidencji środków pieniężnych.
(2h SS, 2h SN)



W14 – Istota i klasyfikacja rozrachunków. Zasady wyceny rozrachunków. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.
Rozrachunki publiczno-prawne: rozrachunki z tytułu VAT, rozrachunki z ZUS oraz inne rozrachunki publiczno-prawne. Zasady
ewidencji rozrachunków z pracownikami. (2h SS, 2h SN)



W15 – Pojęcie, zadania, cechy i klasyfikacja dowodów księgowych. Zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania
dowodów księgowych. (2h SS, 2h SN)



ĆW1- Omówienie istoty, cech i funkcji rachunkowości, zakresu rachunkowości i zasad prawidłowej rachunkowości. (2h SS,
2h SN)



ĆW2 – Charakterystyka majątku jednostki gospodarczej, istoty i układu bilansu oraz operacji gospodarczych (2h SS, 2h SN)



ĆW3 – Omówienie zasad funkcjonowania kont bilansowych ( 2h SS, 2h SN)



ĆW4 – Ewidencja na kontach bilansowych (2h SS, 2h SN)



ĆW5 – Charakterystyka kategorii wynikowych. Zasady funkcjonowania kont wynikowych (2h SS, 2h SN)



ĆW6 – Ustalanie wyniku finansowego – wariant porównawczy (2h SS, 2h SN)



ĆW7 – Ustalanie wyniku finansowego – wariant kalkulacyjny (2h SS, 2h SN)



ĆW8 – Kolokwium (2h SS, 2h SN)



ĆW9 – Ewidencja środków trwałych (2h SS, 2h SN)



ĆW10 – Ustalanie odpisów amortyzacyjnych (2h SS, 2h SN)



ĆW11 – Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych (2h SS, 2h SN)



ĆW12 – Ewidencja długoterminowych aktywów finansowych (2h SS, 2h SN)



ĆW13 – Ewidencja środków pieniężnych (2h SS, 2h SN)



ĆW14 – Ewidencja rozrachunków (2h SS, 2h SN)



ĆW15 – Zaliczenie (2h SS, 2h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego – egzamin pisemny testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 10 pytań), zadania sytuacyjne (praktyczne) (do 2 zadań)
Literatura podstawowa:


Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych, praca zbiorowa
pod redakcją T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2009



Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych,- zadania z
rozwiązaniami, praca zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego, Ekspert, Wrocław 2009

Literatura uzupełniająca:


Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją K. Winiarskiej, WoltersKluwer, Warszawa 2010
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Zbiór zadań z podstaw rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją K. Winiarskiej, WoltersKluwer, Warszawa 2010



Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego, PWE, Warszawa 2009
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

BANKOWOŚĆ

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

I

2

wykłady

15

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

kierunkowy

polski

5

Laboratoria
II
Niestacjonarne

3

wykłady

15

ćwiczenia

15

5

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Sławomir Franek, dr Dorota Skała
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: sfranek@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada znajomość tematyki z zakresu działania instytucji finansowych



umiejętności (1): student posiada umiejętność analizy wykorzystywania instrumentów finansowych na potrzeby instytucji
finansowych



kompetencji (postaw) (1): student potrafi komunikować się z otoczeniem w zakresie podstawowych reguł działania instytucji
finansowych

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów zachodzących w sektorze bankowym
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych reguł działania banków
rozumienie roli sytemu bankowego w gospodarce i jego wpływu na stabilność finansową
uzyskanie wiedzy o strukturze i ewolucji współczesnego systemu bankowego, zarówno w wymiarze krajowym jak i
globalnym
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





uzyskanie umiejętności określania czynników determinujących pozycję rynkową banków
umiejętność określania specyfiki poszczególnych produktów bankowych
zdobycie umiejętności analizowania podstawowych czynników wpływających na ryzyko i rentowność banków
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




zdolność do przejrzystego prezentowania wad i zalet poszczególnych instytucji bankowych
rozbudzenie zainteresowana dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności w zakresie funkcjonowania
banków

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze bankowości, ćwiczenia z
wykorzystaniem analizy danych źródłowych (głównie z Internetu – KNF, NBP i największe polskie banki) dotyczących struktury i
ewolucji systemu bankowego oraz przykładami podstawowych kalkulacji finansowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Struktura i przemiany współczesnego systemu bankowego. Typologia banków (2 h SS, 2 h SN)
W2- System bankowy w sieci bezpieczeństwa finansowego. Nadzór bankowy. System gwarantowania depozytów (2 h SS, 2 h
SN)
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W3- Bank centralny a banki komercyjne. Mechanizm transmisji monetarnej (2 h SS, 2 h SN)
W4 i W5 – Modele sterowania działalnością banku komercyjnego. Podstawy zarządzania aktywami i pasywami banku.
Płynność i ryzyko banku. Rodzaje ryzyka bankowego (4 h SS, 4 h SN)
W6 – Kredyt bankowy i zdolności kredytowa. Rekomendacje nadzorcze (2 h SS, 2 h SN)
W7 – Kapitał banku. Współczynnik wypłacalności. Umowa bazylejska (2 h SS, 2 h SN)
W8 – Bankowość hipoteczna. Sekurytyzacja aktywów bankowych. Toksyczne aktywa banków (1 h SS, 1 h SN)
ĆW1 – Analiza przemian polskiego sektora bankowego (2 h SS, 2 h SN)
ĆW2 - Rynkowa stopa procentowa a instrumenty banku centralnego (2 h SS, 2 h SN)
ĆW3 – Proces podejmowania decyzji w banku centralnym na podstawie analizy przebiegu dyskusji podczas posiedzenia RPP
(2 h SS, 2 h SN)
ĆW5 – Struktura bilansu i rachunku zysków i strat banku komercyjnego (2 h SS, 2 h SN)
ĆW5 – Podstawowe operacje aktywne, pasywne i pośredniczące banków (2 h SS, 2 h SN)
ĆW6 – Kryteria oceny zdolności kredytowej banku. Scoring kredytowy (2 h SS, 2 h SN)
ĆW7 – Kalkulacja ryzyka rynkowego banku. Zasady kalkulacji współczynnika wypłacalności (2 h SS, 2 h SN)
ĆW8 – Kolokwium (1 h SS, 1 h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny w formie testu– sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności.
Obejmuje pytania testowe (do 12 pytań) oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć (do 5 pojęć). Warunkiem zdania egzaminu jest
uzyskanie powyżej 50% punktów.
Zaliczenie pisemne –ocena z testu (wraz z zadaniami do rozwiązania) obejmującego sprawdzenie pozyskanej wiedzy i
umiejętności (maksymalna ocena 4+), możliwość podwyższenia oceny (o pół stopnia) w przypadku aktywności podczas ćwiczeń
Literatura podstawowa:


red. M. Zaleska, Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007



red. M. Capiga, Finanse banków, WoltersKluwer, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:


S. Heffernan, Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007



Innowacyjne usługi banku, red. D. Korenik, PWN, Warszawa 2006



M. Iwanicz-Drozdowska: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010



F.S.Mishkin: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002



red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka Bankowość.Podręcznik akademicki, Poltext. Warszawa 2004



Źródła internetowe: dokumenty, raporty i regulacje prawne NBP, KNF oraz EBC
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Wydział: WNEiZ

Jednostka organizacyjna US:
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów: I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Tryb
studiów

Rok

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

Wykłady

15

4

pozostały

polski

Ćwiczenia

15

Semest
r

Rodzaj
zajęć

Stacjonarne
I

Liczba godzin

2

Laboratori
a
Niestacjonar
ne

I

2

Wykłady

6

Ćwiczenia

4

2

Laboratori
a
Prowadzący przedmiot: dr inż. Marian Gołębiowski, dr Katarzyna Szopik-Depczyńska, mgr Anna Bielawa
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gomar@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna podstawy zarządzania w organizacji,



umiejętności: student potrafi określić podstawowe właściwości produktu,



kompetencji: student potrafi pracować w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznego.

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia zarządzania jakością w organizacji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY


znajomość podstawowych pojęć z zakresu jakości i procesu jej kształtowania,



zrozumienie zasad zarządzania jakością i certyfikacji systemów zarządzania jakością według ISO 9001:2008,



znajomość zasad zarządzania przez jakość (TQM).
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



wykorzystanie dokumentacji systemu zarządzania jakością,



ilościowa ocena poziom jakości wyrobów i usług,



analizowanie regulacji normatywnych i prawnych w zakresie jakości i systemów zarządzania jakością.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi posługiwać się metodami zarządzania i doskonalenia jakości.
Metody dydaktyczne: wykład z elementami konwersatoryjnymi z wykorzystaniem prezentacji w Power Point,
ćwiczenia, w tym wykonywane w zespołach (o zmiennym składzie osobowym).
Treści merytoryczne przedmiotu:

W1 – Filozofia jakości, podstawowe definicje i aspekty jakości (3 h SS, 1h SN).
W2 – Ewolucja w podejściu do problematyki zapewnienia jakości (2 h SS, 1h SN).
W3 – System zarządzania jakością w organizacji i jego dokumentacja (2 h SS, 1h SN).
W4 – Certyfikacja systemów zarządzania jakością (2 h SS, 1h SN).
W5 – Prekursorzy i podstawy koncepcji zarządzania przez jakość (2 h SS, 1h SN).
W6 – Koszty jakości w organizacji (2 h SS, 1h SN).
W7 – Wybrane metody zarządzania i doskonalenia jakości (2 h SS).
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ĆW1 – Ocena jakości wyrobów (1 h SN).
ĆW2 – Ocena jakości usług (1 h SN).
ĆW3 – Narzędzia zarządzania jakością ( 1 h SN).
ĆW4 – Test zaliczeniowy (1 h SN).
ĆW1 – Pojmowanie jakości i jej różne aspekty (2 h SS).
ĆW2 – Cechy i ocena jakości wyrobów (1 h SS).
ĆW3 – Cechy i ocena jakości usług (1 h SS).
ĆW4 – Ewolucja i podstawowe zagadnienia zarządzania jakością (1 h SS).
ĆW5 – System zarządzania jakością według ISO 9001:2009 i jego dokumentowanie (2 h SS).
ĆW6 – Certyfikacja systemów zarządzania jakością i wyrobów (1 h SS).
ĆW7 – Narzędzia zarządzania jakością (2 h SS).
ĆW8 – Metody zarządzania i doskonalenia jakości (2 h SS).
ĆW9 – Koncepcja, zasady i modele zarządzania przez jakość (1 h SS).
ĆW10 – Koszty jakości (1 h SS).
ĆW11 – Test zaliczeniowy (1 h SS).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu (pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte) i wyników uzyskanych w zespołach
ćwiczeniowych, umożliwiających ocenę osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Zaliczenie testu na
ocenę dostateczną wymaga uzyskania 60% możliwych punktów.
Literatura podstawowa:

1. Frąś J., Gołębiowski M. ,Bielawa A.: Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006
2. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa – Poznań 2005
3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

4. Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. TNOIK, Toruń 2009
5. Kolman R.: Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.

Bank J.: Zarządzanie przez jakość. Gebethner & Spółka, Warszawa 1996
Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A.: Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera, Warszawa 2000
Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000
Podstawy kompleksowego zarządzania jakością. Praca pod red. J. Łańcuckiego. Wydawnictwo Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
5. Urbaniak M.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2004.
6. „Problemy Jakości” (miesięcznik)
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Informatyki w Zarządzaniu

Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

I

2

-

-

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady

15

3

Typ przedmiotu

Język wykładowy

pozostały

polski

Ćwiczenia
Laboratoria

15

wykłady

-

-

ćwiczenia
Laboratoria

-

Prowadzący przedmiot: dr hab. Jacek Cypryjański
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jacek.cypryjanski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: podstawowe zagadnienia związane z informatyką, zarządzaniem,



umiejętności: podstawowe umiejętności związane z użytkowaniem komputera,



kompetencji (postaw): umiejętność samodzielnej pracy, kształcenia ustawicznego.

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami systemów informacyjnych zarządzania, rolą współczesnych systemów
informacyjnych w przedsiębiorstwie oraz procesem wdrażania zintegrowanych systemów klasy ERP.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (efekty kształcenia)


Wyjaśnia współczesne koncepcje systemów informacyjnych zarządzania.



Ilustruje rolę systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie.



Definiuje zadania procesu wdrażania systemu informacyjnego klasy ERP.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (efekty kształcenia)



Ocenia i dokonuje wyboru systemu informacyjnego dla przedsiębiorstwa.



Stosuje arkusz kalkulacyjny w procesie decyzyjnym.



Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną w procesie wdrażania systemu informatycznego.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (efekty kształcenia)



Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową wiedzę na temat systemów informacyjnych zarządzania i
ich roli w przedsiębiorstwie.



Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w zespołach analizujących i planujących zastosowanie IT w organizacji

Metody dydaktyczne:
prezentacje multimedialne, laboratorium komputerowe, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Podstawowe pojęcia i modele.
W2 – Typologie systemów informacyjnych zarządzania.
W3 – Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania klasy ERP.
W4 – Systemy planowania potrzeb materiałowych.
W5 – Systemy zarządzania relacjami z klientami.
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W6 – Architektura zintegrowanych systemów informacyjnych zarządzania.
W7 – Wdrażanie zintegrowanych systemów informacyjnych zarządzania.
L1 – Analiza optymalnej wielkości zamówienia.
L2 – Planowanie dystrybucji.
L3 – Prognozowanie sprzedaży.
L4 – Optymalizacja obsady stanowisk.
L5 – Analiza produkcji.
L6 – Studium przypadku: wybór systemu informatycznego dla Finsuger.
L7 – Zaliczenie.
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:




Pisemnej odpowiedzi na pytania do analizowanego przypadku (10% oceny) – weryfikacja efektów kształcenia w zakresie
wiedzy i kompetencji.
Test (45% oceny) – weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy.
Zadania do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym (45% oceny) – weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności.

Literatura podstawowa:


Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy transakcyjne, Tom 1, PWN,
Warszawa 2008.



Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa 2006, część II.



System pomocy dostępny w pakiecie Microsoft Office Excel.

Literatura uzupełniająca:


Piotr Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. IV, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2005.



Klonowski Z. J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne,
Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.



Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 2003.



Kale V., SAP R/3, przewodnik dla menadżerów, Helion, Gliwice 2001.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US:
KPGiU

Wydział:
WZiEU
Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów: I stopnia
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

3

Wykłady

15

0

ogólny

polski

9

0

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
I

Niestacjonarne

1

Wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: drMarekBiałkowski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: marek.bialkowski@wzieu.pl
Wymagania wstępne:
1. Podstawowa wiedza z zakresu podstaw prawa. 2. Znajomość specyfiki języka prawnego i prawniczego.
Cele przedmiotu:
1.Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu a, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji prawa cywilnego. 2.
Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi regulacjami z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
słuchacz zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej, rozumie
specyfikę funkcjonowania instytucji prawnych z tego zakresu, rozpoznając ich cechy specyfikę ochrony.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
słuchacz posiada umiejętność syntetycznej analizy przepisów prawa ochrony własności intelektualnej, wyprowadzając
na ich podstawie twierdzenia, wyjaśniając zależności przyczynowo – skutkowe, zachodzące w obrocie prawnym oraz
dokonuje interpretacji zdarzeń i ich skutków prawnych w sferze ochrony dóbr niematerialnych.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
słuchacz pracuje samodzielnie, zachowując ostrożność i krytycyzm w zakresie wyrażanych opinii w sferze prawa
ochrony własności gospodarczej, wykazując się przy tym dużą dozą odpowiedzialności za poczynione ustalenia.
Metody dydaktyczne:Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań
programistycznych realizowane przy wykorzystaniu laboratorium komputerowego.
Treści merytoryczne przedmiotu
Wykłady/seminaria:
1) Aspekty funkcjonowania prawa autorskiego i praw pokrewnych;
2) Źródła prawa autorskiego i praw pokrewnych;
3) Przedmiot ochrony prawnoautorskich;
4) Podmioty praw autorskich i praw pokrewnych;
5) Autorskie prawa osobiste i majątkowe;
6) Zakres dozwolonego użytku utworów chronionych;
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7) Obrót cywilnoprawny w zakresie autorskich praw majątkowych;
8) Zezwolenia na wykorzystywanie prawa do wizerunku, korespondencji oraz źródeł informacji;
9) Uregulowania szczególne w zakresie utworów audiowizualnych i programów komputerowych;
10) Środki i zakres ochrony praw autorskich i praw pokrewnych;
11) Zakres prawnokarnych środków ochrony w obszarze praw autorskich i praw pokrewnych.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie bez oceny
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa: 1. Barta Janusz, Czajkowska – Dąbrowska Monika, Ćwiąkalski Zbigniew, Markiewicz Ryszard, Traple
Elżbieta, Prawa autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005,
2. Barta Janusz (red.), Prawa autorskie, Warszawa 2005,
3. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2010,
4. Golat Rafał, Prawa autorskie i prawa pokrewne, Wydanie 6., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010,
5. Matlak Andrzej. (red), Zagadnienia własności intelektualnej, Zeszyty Naukowe UJ, Warszawa 2010,
6. Michniewicz Grzegorz, Ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010,
7. Poźniak – Niedzielska M. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin 2007.
Literatura uzupełniająca:
1. Małek Leszek , Cytat w świetle prawa autorskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-Lex, Warszawa 2011.
2. Kowalczuk - Szymańska Magdalena, Sztejnert - Roszak Olga, Naruszenie praw autorskich w internecie, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2011.
3. Targosz Tomasz, Włodarska - Dziurzyńska Karolina, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Wydawnictwo Wolters
Kluwer Polska - Lex, Warszawa 2010.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ

Katedra Ekonometrii i Statystyki/ Katedra Ubezpieczeń i rynków
Kapitałowych

Kierunek / Specjalność: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): studia I stopnia
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

STATYSTYKA

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

3

Wykłady

15

4

kierunkowy

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
II
Niestacjonarne

3

Wykłady

15

Ćwiczenia

15

5

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Agnieszka Majewska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: magnes@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) - znajomość matematyki w zakresie opisanym w Rozp. MEN z 28.08.2007 (Dz.U. Nr 157, poz. 1102), określającym
standardy na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym dla przedmiotu „Matematyka”.



umiejętności (1) - stosowanie metod z przedmiotu „Matematyka”, umiejętność korzystania z arkusza kalkulacyjnego w
zakresie prostych operacji matematycznych.



kompetencji (postaw) (1) - zdolność do czytania i rozumienia wywodu logicznego

Cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy o statystycznych metodach badania prawidłowości w zjawiskach
ekonomicznych, projektowaniu i realizacji badania statystycznego Wskazanie możliwości zastosowania metod statystycznych w
praktyce
Przedmiot obejmuje wykłady z wykorzystaniem (w miarę potrzeb) foliogramów/prezentacji badań zjawisk ekonomicznospołecznych oraz ćwiczenia – praca indywidualna i w grupach (w miarę możliwości, w laboratoriach komputerowych).
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Student powinien znać:
 ogólną koncepcję funkcjonowania systemu statystyki publicznej w Polsce, w tym możliwości korzystania z wyników
podstawowych badań prowadzonych przez instytucje statystyczne,
 techniki prezentacji wyników badań zjawisk ekonomiczno-społecznych w formie tabelarycznej i graficznej z wykorzystaniem
właściwego skalowania,
 własności rozkładów statystycznych zmiennych jedno i dwuwymiarowych.
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
Student powinien umieć:
 wyznaczać miary poziomu średniego, dyspersji, asymetrii, koncentracji, wyznaczać miary współzależności dla cech
ilościowych i jakościowych
 dokonać uogólnienia charakterystyk opisowych zmiennych jedno- i dwuwymiarowych na populację oraz zweryfikować
hipotezy dotyczące ich poziomu w populacji,
 stosować metody krótkookresowej analizy dynamiki zjawisk przy pomocy indeksów.
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
Student
 przeprowadza analizy statystyczne na podstawie dostarczonego materiału statystycznego,
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na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych formułuje wnioski jakościowe, w tym umiejętnie uogólnia wyniki na
populację,
identyfikując własności poszczególnych charakterystyk opisowych krytycznie ocenia jakość wniosków w prostych tekstach
ekonomicznych.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia w formie rozwiązywania zadań – praca w grupie i praca indywidualna
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1.

Przedmiot badań statystyki. Pojęcia podstawowe.

2.

Badanie statystyczne

3.

Prezentacja materiału statystycznego

4.

Analiza struktury procesów masowych

5.

Analiza szeregów czasowych

6.

Analiza współzależności

7.

Wprowadzenie do problematyki wnioskowania statystycznego

8.

Estymacja statystyczna

9.

Weryfikacja hipotez statystycznych

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny (50%), 1. kolokwium (25%), 2. kolokwium (25%)
Literatura podstawowa:


Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Statystyka w zadaniach. Część I, statystyka opisowa, wydanie
drugie, uaktualnione, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.



Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Statystyka w zadaniach. Część II, statystyka matematyczna, wydanie
drugie, uaktualnione, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.



Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Wzory i tablice statystyczne. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Uniwersytetu Szczecińskiego. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1997.



Hozer J., Korol M., Korol J., Talaga L., Witek M.: Statystyka. Opis statystyczny. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Uniwersytetu Szczecińskiego. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1996.
Hozer J., Kolanko E., Korol M., Lasota B., Witek M.: Statystyka. Część II. Wnioskowanie statystyczne. Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.



Literatura uzupełniająca:


Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka stosowana, PWE, Warszawa 1996.



Zając K.: Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1994.



Zeliaś A.: Metody statystyczne, PWE, Warszawa



Publikacje GUS: roczniki statystyczne, miesięczne informacje o sytuacji gospodarczej kraju, miesięczne informacje o
zmianach cen w gospodarce narodowej, inne publikacje o charakterze metodologicznym.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

FINANSE PUBLICZNE
Tryb studiów

Liczba godzin

Punkty ECTS:

wykłady

15

5

ćwiczenia

15

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

II

3

Stacjonarne
2

Niestacjonarne

Język wykładowy
polski

kierunkowy

laboratoria
I

Typ przedmiotu

wykłady

15

ćwiczenia

15

5

laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Teresa Lubińska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tlub@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów, rachunkowości, prawa i
makroekonomii.



umiejętności (1): student posiada umiejętność analizowania konsekwencji wykorzystania określonych instrumentów
finansowych.

kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie oraz w prasie fachowej.
Cele przedmiotu:
Zrozumienie procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)


Zrozumienie podstawowych procesów finansów publicznych.



Zrozumienie roli budżetu państwa jako centralnej instytucji SFP.



Uzyskanie wiedzy o liberalnych i socjalnych teoriach podatkowych i zasadach podatkowych.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI


Umiejętność czytania ustawy budżetowej i opinii ekspertów.



Umiejętność analizowania relacji fiskalno-redystrybucyjnych w aspekcie wyniku SFP (SIRZiS) i długu publicznego.



Umiejętność interpretacji zjawisk makroekonomicznych wpływających na dochody i wydatki publiczne.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI



Potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role osób biorących udział w debacie budżetowej.



Umie uwzględniać aspekty prawne i polityczne zagadnień finansów publicznych.

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze finansów, ćwiczenia z przykładami
kalkulacji finansowych
Treści merytoryczne przedmiotu:
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Wykłady
W1: Nauka finansów publicznych jako subdyscyplina nauki finanse, oraz jej powiązania z naukami: prawo, zarządzanie,
rachunkowość (w tym kategorie, zasady, procesy, konstytucja, ustawa o finansach publicznych, ordynacja podatkowa). (1 h SS, 1
h NS)
W2: Instytucje SFP i klasyfikacje zadań publicznych (w tym konstytucja, COFOG, działy klasyfikacji budżetowej, liberalne i
socjaldemokratyczne koncepcje). (1 h SS, 1 h NS)
W3: Struktura dochodów i środków publicznych (1 h SS, 1 h NS)
W4: Definicja, struktura i składowe budżetu państwa, ustawy budżetowej, WPFP (2 h SS, 2 h NS)
W5: Założenia debaty budżetowej. (1 h SS, 1 h NS)
W6: Zasady budżetowe, podstawy planowania budżetowego oraz etapy opracowywania i uchwalania ustawy budżetowej. (2 h
SS, 2 h NS)
W7: Elementy planowania wydatków wg metody budżetu efektów. (1 h SS, 1 h NS)
W8: Normy ostrożnościowe długu publicznego oraz wymogi Traktatu z Maastricht wg ESA i GUS. (1 h SS, 1 h NS)
W9: Główne funkcje podatków wg liberalnej i socjaldemokratycznej koncepcji oraz zasady podatkowe. (1 h SS, 1 h NS)
W10: Struktura i cechy systemu podatkowego w Polsce (w tym organy podatkowe i celne, cechy współczesnego systemu
podatkowego). (2 h SS, 2 h NS)
W11: System finansowania ubezpieczeń emerytalnych w Polsce. (1 h SS, 1 h NS)
W12: Najnowsze trendy w sektorze finansów publicznych. (1 h SS, 1 h NS)
Ćwiczenia
CW1: Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Powiązania finansowe pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
sektora finansów publicznych (2h SS, 2 h NS)
CW2: Polski system podatkowy na tle teorii. Konstrukcja podatków centralnych (2h SS, 2 h NS)
CW3: Analiza dochodów budżetu państwa i dochodów sektora finansów publicznych (2h SS, 2 h NS)
CW4: Analiza wydatków budżetu państwa i wydatków sektora finansów publicznych (2h SS, 2 h NS)
CW5: Analiza źródeł finansowania deficytu budżetu państwa. Instrumenty zaciągania długu publicznego oraz instrumenty
zarządzania długiem publicznym (2h SS, 2 h NS)
CW6: Opodatkowanie dochodu osób fizycznych – zasady ogólne i podatek liniowy. Problemy opodatkowania osób prawnych.
Metody obniżania zobowiązań podatkowych przedsiębiorstw. (2 h SS, 2 h NS)
CW7: Obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego osoby fizycznej. Wypełnianie deklaracji podatkowej PIT 36 i 37 przykłady . Obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. (2 h SS, 2 h NS)
CW8: kolowium
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny w formie testu– sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności.
Obejmuje pytania testowe (do 20 pytań) zawierające także zagadnienia dotyczące interpretacji bieżących zjawisk w sferze
finansów publicznych
Zaliczenie pisemne – sprawdzian określa osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (pytania otwarte) i umiejętności
(zadania) - maksymalna ocena 4+, możliwość podwyższenia oceny (o pół stopnia) w przypadku aktywności podczas ćwiczeń
Literatura podstawowa:


Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005.



Lubińska T., Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010.



Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa-Rzeszów 2006.



Gaudemet J. P., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.



System finansowy w Polsce t. 2., Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:


Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
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Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008.



Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002.



Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007.



Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Tom I i II, Wyd. ABC, Warszawa 2006.



Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

3

wykłady

30

7

kierunkowy

polski

Ćwiczenia

45

Stacjonarne

Laboratoria
II
Niestacjonarne

3,4

wykłady

30

ćwiczenia

45

10

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Anna Buczkowska, dr Anna Zbaraszewska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: buczkowska_anna@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna podział składników majątku, posiada ogólną wiedzę o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwach ich
wpływie na sytuację majątkową, finansową przedsiębiorstwach wynik finansowy



umiejętności: klasyfikowanie ujmowanie elementów majątku w bilansie, ewidencjonowanie podstawowych operacji
gospodarczych



kompetencji (postaw): umiejętność pracy w grupie, ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, dokonywanie samooceny

Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych zgodnie z ustawą o
rachunkowości a zwłaszcza zasad wyceny składników bilansu oraz techniki księgowania operacji zmieniających sytuację
majątkową i finansową jednostek gospodarczych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość podstawowych metod wyceny składników majątku
znajomość zasad rachunkowości
klasyfikacja operacji gospodarczych i zasad ich ewidencji
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





ewidencja i rozliczanie kosztów i przychodów oraz ustalanie wyniku finansowego
wycena i ewidencja składników majątku
poszukiwanie informacji w aktach prawnych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



inspirowanie do zdobywania wiedzy, samodzielne rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w grupie

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


W1 - Zakres rachunkowości w świetle Ustawy o rachunkowości. Zasady prawidłowej rachunkowości. Zasady wyceny w
rachunkowości (2h SS, 2h SN)



W2- Wycena i ewidencja środków trwałych (2h SS, 2h SN)



W3 – Zasady wyceny i ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych( 2h SS, 2h SN)



W4 – Zasady obrotu środkami pieniężnymi (2h SS, 2h SN)
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W5 – Istota i ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków z kontrahentami, publiczno-prawnych, z pracownikami. (2h SS,
2h SN)



W6 –Ewidencja pozostałych rozrachunków. (2h SS, 2h SN)



W7 - .Zasady dokumentacji oraz wyceny materiałów . (2h SS, 2h SN)



W8 – Ewidencja materiałów (2h SS, 2h SN)



W9 – Zasady dokumentacji i wyceny towarów (2h SS, 2h SN)



W10 – Ewidencja towarów ( 2h SS, 2h SN)



W11- Istota i klasyfikacja kosztów. Warianty ewidencji kosztów (2h SS, 2h SN)



W12 – Wycena i ewidencja produktów pracy (2h SS, 2h SN)



W13 – Ewidencja przychodów i kosztów ich uzyskania (2h SS, 2h SN)



W14 – Wycena i ewidencja zobowiązań oraz rezerw. (2h SS, 2h SN)



W15 - Wycena i ewidencja kapitałów własnych. Wynik finansowy i jego podział. (2h SS, 2h SN)



ĆW1- Omówienie istoty, cech i funkcji rachunkowości, zakresu, zasad rachunkowości i zasad wyceny w rachunkowości. (2h
SS, 2h SN)



ĆW2 – Charakterystyka majątku trwałego oraz zasad amortyzacji (2h SS, 2h SN)



ĆW3 – Omówienie zasad ewidencji środków trwałych ( 2h SS, 2h SN)



ĆW4 – Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych (2h SS, 2h SN)



ĆW5 –Charakterystyka i ewidencja środków pieniężnych (2h SS, 2h SN)



ĆW6 – Zasady ewidencji rozrachunków (2h SS, 2h SN)



ĆW7 – Ewidencja niedoborów, nadwyżek i roszczeń spornych(2h SS, 2h SN)



ĆW 8 – Zasady wyceny materiałów i towarów (2h SS, 2h SN)



ĆW9 – kolokwium (2h SS, 2h SN)



ĆW10 – Ewidencja materiałów (5h SS, 5h SN)



ĆW11 – Ewidencja towarów (2h SS, 2h SN)



ĆW12 – Ewidencja kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów (6h SS, 6h SN)



ĆW13 – Produkty pracy, przychody i koszty ich uzyskania (6h SS, 6h SN)



ĆW14 – Ustalanie i podział wyniku finansowego (6h SS, 6h SN)



ĆW15 - zaliczenie (2h SS, 2h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego – egzamin pisemny testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 10 pytań), zadanie sytuacyjne (praktyczne) (1 zadanie
całościowe ok. 30 operacji gospodarczych)
Literatura podstawowa:


Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego,
Ekspert, Wrocław 2010



Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości, zadania z rozwiązaniami praca zbiorowa pod
redakcją K. Sawickiego, Ekspert, Wrocław 2011

Literatura uzupełniająca:


Rachunkowość finansowa, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Difin, Warszawa 2009



Vademecum samodzielnego księgowego, pod red. W. Gosa, PAR, Warszawa 2009



Vademecum głównego księgowego, pod red. W. Gosa, PAR, Warszawa 2009
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

FINANSE SAMORZĄDOWE

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

3

wykłady

15

3

pozostały

polski

ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
II
Niestacjonarne

3

wykłady

6

ćwiczenia

7

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Izabela Nawrolska, dr Marcin Będzieszak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: nawrolska@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada znajomość tematyki z zakresu podstaw finansów, finansów publicznych oraz prawa
gospodarczego



umiejętności (1) : student posiada umiejętność interpretowania zjawisk ekonomicznych



kompetencji (postaw) (1) : student potrafi uzupełniać i doskonalić wiedze i umiejętności

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów zachodzących w obszarze systemu finansowego
jednostek samorządu terytorialnego
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych norm i reguł działania jednostek samorządu , przyczyn , warunków i skutków
decentralizacji;
znajomość ogólnych zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym narzędzi i sposobów
prowadzenia polityki dochodowej, wydatkowej, inwestycyjnej i zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
uzyskanie wiedzy o relacjach między jednostkami samorządowymi i instytucjami społecznymi w skali krajowej i
międzynarodowej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





uzyskanie umiejętności określania szans i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostek samorządu
terytorialnego ( w ujęciu lokalnym i regionalnym )
zdobycie umiejętności analizowania i oceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
umiejętność określania związków między kondycją finansową jednostek samorządu terytorialnego a uwarunkowaniami
społeczno-politycznymi
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




umiejętność pracy w grupie podczas przygotowania projektów
rozbudzenie zainteresowana dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, ćwiczenia z wykorzystaniem case study
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Przesłanki i warunki decentralizacji ( 1hSS, 0,5hSN)
W2 - Zakres samodzielności jednostek samorządu terytorialnego jako podstawowy warunek prowadzenia polityki finansowej
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(2hSS, 0,5hSN)
W3/W4 - Strategia pozyskiwania dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego ( polityka podatkowa, dochody zwrotneemisja obligacji komunalnych ,pozyskiwanie środków z funduszy unijnych etc.) ( 4hSS, 2hSN)
W5 -Kierunki wydatkowania środków finansowych przez samorząd ( 2hSS, 1hSN)
W6 -Partnerstwa publiczno-prywatne w sektorze usług komunalnych jako czynnika aktywizującego rozwój lokalny i regionalny(
2hSS, 0,5hSN)
W7- Instrumenty i procesy podwyższania efektywności i skuteczności działania samorządu ( budżet zadaniowy, wieloletni plan
finansowy, wieloletnie plany inwestycyjne) ( 2hSS, 1hSN)
W8 -Oceny ratingowe jednostek samorządu terytorialnego- znaczenie ocen ,metodologia ocen JST stosowanych przez firmy
ratingowe ( omówienie przykładowych ocen oraz case -study) ( 2hSS, 0,5hSN)
ĆW1 -Przedmiot finansów samorządowych- podstawowe pojęcia oraz określenie tematów projektów oraz podział grupy na
zespoły ( 2hSS, 1hSN)
ĆW2 – Metody analiz stosowanych w ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego ( 2hSS, 0,5hSN)
ĆW3 - Analizy budżetów wybranych jednostek samorządu terytorialnego- gminy ( case-study) ( 2hSS, 1hSN)
ĆW4- Analizy budżetów wybranych jednostek samorządu terytorialnego- powiaty ( case-study) ( 2hSS, 1hSN)
ĆW5- Analizy budżetów wybranych jednostek samorządu terytorialnego-miasta na prawach powiatu ( case-study) ( 2hSS,
1hSN)
ĆW6- Analizy budżetów wybranych jednostek samorządu terytorialnego ( case-study) – województwa ( 2hSS, 1hSN)
ĆW7- Analizy budżetów wybranych jednostek samorządu terytorialnego ( case-study)- euroregiony ( 2hSS, 0,5hSN)
ĆW8-zaliczenie ( 1hSS, 1hSN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
Zaliczenia pisemnego (50% oceny) –sprawdzian określa osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności (
forma – pytania otwarte).
Projektu własnego (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy ,umiejętności i
kompetencji społecznych. Projekt jest prowadzony w 4-5 osobowych zespołach i prezentowany podczas ćwiczeń.

Literatura podstawowa:


S. Owsiak Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005;



K. Piotrowska-Marczak Finanse lokalne w Polsce., PWN, Warszawa 1997;



M.Jastrzębska Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego .Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańsk
2005



N. Gajl Finanse i gospodarka lokalna na świecie PWE, Warszawa 1993;



Czasopisma: Samorząd Terytorialny; Finanse Komunalne; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, seria Polska Regionów.

Literatura uzupełniająca:


Analizy z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( lata 1999-20)- materiały dostępne na stronach
internetowych Ministerstwa Finansów



M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska- Koczkodaj Podstawy analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego,
Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003



L.Patrzałek Finanse samorządu terytorialnego ,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004



M.Kosek-Wojnar, K. Surówka Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002
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Jednostka organizacyjna US:

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

3

wykłady

15

3

Pozostały

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
II
Niestacjonarne

3

wykłady

8

ćwiczenia

10

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Waldemar Gos, dr Tomasz Kufel
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wgoss@wniez.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna podstawy prawa gospodarczego oraz formy prowadzenia działalności gospodarczej.



umiejętności: student potrafi założyć działalność gospodarczą, sporządzić umowę spółki, wypełnić formalności związane z
założeniem działalności gospodarczej



kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i jest
przygotowany do analizowania przepisów prawa

Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące ewidencji podatkowej podmiotów nieprowadzących ksiąg rachunkowych
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY




zrozumienie form ewidencji na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego,
zrozumienie zasad funkcjonowania podatku od towarów i usług,
znajomość zasad rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





wypełnianie dokumentacji księgowej (np. faktury, noty księgowe, dowody wewnętrzne, listy płac, deklaracje podatkowe i
ZUS, podatkowa księga przychodów i rozchodów, dodatkowe ewidencje do podatkowej księgi przychodów i rozchodów),
obsługa programu umożliwiającego rozliczenie publicznoprawne małego przedsiębiorcy,
obsługa programu płatnik
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi ocenić rozwiązania prawne dotyczące rozliczeń publicznoprawnych małego przedsiębiorcy

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, metody symulacyjne, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1 – Obowiązki podatkowe i ewidencyjne małych firm. Porównanie form ewidencyjnych (księgi rachunkowe, podatkowa
księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów) (2h SS, 1hSN).
W2 – Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (2h SS, 1hSN).
W3 – Dodatkowe ewidencje prowadzone do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (2h SS, 1hSN).
W4 – Zasady ustalania dochodu i podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (2h SS,
1hSN).
W5 – Szczegółowa charakterystyka przychodów podatkowych. Zakres. Moment powstawania. Wycena przychodów. Przychody
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w walutach obcych (2h SS, 1hSN).
W6 – Szczegółowa charakterystyka kosztów uzyskania przychodów (2h SS, 1hSN).
W7 – Ryczałt ewidencjonowany. Kryteria wyboru formy opodatkowania (2h SS, 1hSN).
W8 - Rachunkowość podatku VAT (1h SS, 1hSN).
ĆW1 – Omówienie założeń do przykładu całościowego (firma symulacyjna) (2h SS, 1hSN).
ĆW2 – Zapoznanie z dokumentacją typowych zdarzeń gospodarczych – wypełnianie dokumentów (2h SS, 1hSN).
ĆW3 – Ujmowanie zdarzeń w PKPiR oraz w ewidencjach dodatkowych (2h SS, 1hSN).
ĆW4 – Ujmowanie zdarzeń w PKPiR oraz w ewidencjach dodatkowych (2h SS, 1hSN).
ĆW5 – Pomiar wybranych kosztów i przychodów podatkowych – case study (2h SS, 1hSN).
ĆW6 – Ustalanie dochodu i podatku dochodowego – case study (2h SS, 1hSN).
ĆW7 – Ustalanie naliczonego i należnego VAT – case study (2h SS, 1hSN).
ĆW8 – zaliczenie (1h SS, 1hSN).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie:


Sprawdzianu pisemnego (50% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy. Sprawdzian
polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe (do 10 pytań), rozwiązaniu zadań sytuacyjnych (do 5 zadań) oraz
interpretacji problemów praktycznych (do 2 problemów).



Projektu własnego (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Projekt powinien
zawierać: charakterystykę firmy (około 1 strony), 20 udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, wydruk PKPiR z
zaksięgowanymi zdarzeniami gospodarczymi, wydruk ewidencji dodatkowych, niezbędne deklaracje podatkowe.

Literatura podstawowa:


Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2010, nr 51, poz. 307 ze zm.).



Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. 144, poz. 930 ze zm.).



Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Literatura uzupełniająca:


W. Gos: Prowadzenie ksiąg rachunkowych w małych firmach, Difin, Warszawa 2000.



T. Kiziukiewicz, K. Sawicki: Rachunkowość małych firm, PWE, Warszawa 2001.



J. Kulicki: Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Difin, Warszawa 2010.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

POLITYKA GOSPODARCZA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

II

3

wykłady

15

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

3

pozostały

polski

Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Beata Skubiak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: bskubiak@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) znajomość zagadnień z makroekonomii, znajomość zagadnień z mikroekonomii, znajomość problematyki
finansów publicznych,


umiejętności (1) umiejętność pracy zespołowej, posiada zdolność logicznego myślenia,



kompetencji (postaw) (1) otwarty do dyskusji i konwersacji.

Cele przedmiotu: przygotowanie studentów do świadomego i kreatywnego funkcjonowania w podlegającej ciągłym
przeobrażeniom rzeczywistości społeczno-gospodarczej poprzez zapoznanie ich z teorią oddziaływania państwa na gospodarkę i
praktykę jej urzeczywistniania
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)


posiada wiedzę o roli polityki gospodarczej w różnych systemach gospodarczych,



posiada wiedzę o dziedzinach, podmiotach, celach i narzędziach polityki gospodarczej,



posiada wiedzę na temat przemian zachodzących w polskiej gospodarce po roku 1989.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)



potrafi wykorzystać koncepcje teoretyczne do rozumienia relacji między państwem a rynkiem we współczesnych
gospodarkach,



wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną w podejmowaniu decyzji,



wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania zjawisk gospodarczych.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



posiada zdolność formułowania własnych racji i przekonań,



jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach realizujących cele społeczne,



ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.

Metody dydaktyczne: WYKŁAD:
Wykładz elementami aktywizacji słuchaczy;
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Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny
ĆWICZENIA:
Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna związana z tematem zajęć , metoda przypadków, burza mózgów, praca w grupach
Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny, tablice dydaktyczne
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
WYKŁAD:


W1 – Ewolucja kierunków i systemów polityki gospodarczej (2 godz.)



W2 – Państwo a nierówności społeczne. Rola państwa wobec wyzwań nowej epoki. (2 godz.)



W3 – Współczesne problemy wzrostu i rozwoju gospodarczego (2 godz.)



W4 – Polityka budżetowa – fakty, tendencje, dylematy. (2 godz.)



W5 – Polityka pieniężno – kredytowa. System bankowy w Polsce (2 godz.)



W6 – Polityka rynku pracy – z co zrobić aby więcej Polaków pracowało?



W7 – Regionalna polityka gospodarcza (3 godz.)

(2 godz.)

Suma godzin: 15
ĆWICZENIA:


ĆW1 – Cele, metody i instrumenty polityki gospodarczej w systemach rynkowych. (2 godz.)



ĆW2 – Transformacja polskiej gospodarki (2 godz.)



ĆW3 – Prywatyzacja polskiej gospodarki - ścieżki, zasady, dylematy, efekty, doświadczenia. (2 godz.)



ĆW4 – Sektor państwowy w Polsce i w Unii Europejskiej. (2 godz.)



ĆW5 – Zasady, warunki i formy prowadzenia działalności gospodarczej. (2 godz.)



ĆW6 – Polityka naukowa i innowacyjna (2 godz.)



ĆW7 – Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą (2 godz.)



ĆW 8 - Podsumowanie zajęć. Przegląd głównych ustaleń. (1 godz.)
Suma godzin: 15

Forma i warunki zaliczenia:
F1. Ćwiczenia: Podstawę oceny stanowią: wyniki pracy zespołowe – prezentacja z badań (50%), wyniki testu wiedzy (30%) oraz
aktywność na zajęciach (20%)
P1. Zaliczenie na ocenę dla ćwiczeń
Literatura podstawowa:


Polityka ekonomiczna, red. B.Winiarski, PWN, Warszawa 2000.



Polityka gospodarcza, red. J.Bis, W.Zasadzki, Wyd. Ekstat, Szczecin 1997.



Polityka gospodarcza, red. H.Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997.



Czasopisma „Życie Gospodarcze”, „Rzeczpospolita”.



Polityka gospodarcza, SGH, Warszawa.



Polityka Gospodarcza, red. E. Mazurkiewicz, Warszawa 2000.



Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, materiały konferencyjne, PTE, Kraków 2004.



A. Horodecka, Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, PWN, 2008.

Literatura uzupełniająca:


U.K. Prasznic, Regulowana gospodarka rynkowa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
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L. Zienkowski, Wiedza a wzrost gospodarczy, Warszawa 2003.



J.E. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte/ Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN, Warszawa 2009.



N.R.Murray, Interwencjonizm, czyli władza o rynek, Wyd. Fijorr, 2009.



L. Jodkowska, Państwo opiekuńcze w Polsce i Niemczech, Difin, 2009.



M. Noga, M.K. Stawicka, Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji,
CeDeWu, 2009.



M. Friedman, Ile państwa w gospodarce, C.H. Beck, 2008.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US:

Wydział: WNEiZ

Katedra Mikroekonomii

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ETYKA W BIZNESIE
Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

II

3

Liczba godzin

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

wykłady

15

2

pozostały

polski

Ćwiczenia

15

Rodzaj zajęć:

Laboratoria
Niestacjonarne

I

2

wykłady

6

ćwiczenia

6

2

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Patrycja Zwiech, dr Wojciech Jarecki
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: patrycjazwiech@tlen.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna wybrane koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem i personelem oraz dysponuje
podstawową wiedzą z socjologii lub filozofii.



umiejętności: student potrafi dokonać opisu rzeczywistości organizacyjnej lub gospodarczej z wykorzystaniem technik
opisowych.



kompetencji: student potrafi pracować w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aparatem pojęciowym etyki biznesu oraz wyborami gospodarczymi i ich
ograniczeniami.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY


Student potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu etyki biznesu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.



Student zna podstawowe kierunki i systemy etyczne.



Student zna zasady uczciwej i nieuczciwej konkurencji, zasady etycznej reklamy, zasady etycznego zarządzania zasobami
ludzkimi oraz zasady etycznego działania w stosunku do społeczeństwa i państwa.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



Student potrafi opracować i wdrożyć kodeks etyczny.



Student potrafi opisać narzędzia instytucjonalizacji etyki biznesu w przedsiębiorstwie.



Student potrafi określić i rozwiązać (przedstawić propozycje rozwiązania) podstawowe rodzaje konfliktów moralnych.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Student potrafi ocenić etyczne i nieetyczne działania firm oraz interesariuszy.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia, symulacje, metody przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu:


W1 - Etyka – pojęcia i historia. Wybory gospodarcze i ich ograniczenia (2 godz. SS, 1 godz. SN).



W2 - Etyka biznesu jako dział etyki (2 godz. SS, 1 godz. SN).



W3 - Rola firmy w społeczności lokalnej. Społeczna odpowiedzialność firm (2 godz. SS, 1 godz. SN).



W4 - Etyka a konkurencja. Zasady uczciwej i nieuczciwej konkurencji. Granice konkurencji, zasady etyczne w negocjacjach,
korupcja (2 godz. SS, 1 godz. SN).
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W5 - Finanse w świetle etyki. Twórcza księgowość (2 godz. SS, 0,5 godz. SN).



W6 - Etyczne aspekty globalizacji (2 godz. SS, 0,5 godz. SN).



W7 - Etyka firm a pracownicy. Dyskryminacja, molestowanie i mobbing w środowisku pracy. Etyka pracy. Granice
pracowniczej lojalności (3 godz. SS, 1 godz. SN).



Ćw 1 - Obszary nieetycznych zachowań firm (2 godz. SS, 1 godz. SN).



Ćw 2 - Współczesne doktryny gospodarcze. Wybrane kierunki i systemy etyczne (2 godz. SS, 0,5 godz. SN).



Ćw 3 - Kodeksy firm i zawodów (2 godz. SS, 0,5 godz. SN).



Ćw 4 - Etyka reklamy (2 godz. SS, 1 godz. SN).



Ćw 5 - Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi (2 godz. SS, 1 godz. SN).



Ćw 6 - Rozwiązywanie problemów moralnych w firmie (2 godz. SS, 0,5 godz. SN).



Ćw 7 - Odpowiedzialność za środowisko naturalne (2 godz. SS, 0,5 godz. SN).



Ćw 8 – Zaliczenie (1 godz. SS, 1 godz. SN).

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:


Obserwacji pracy studenta na zajęciach (40%) podczas dyskusji panelowych bądź pracy w grupie testujących osiągniecie
efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw.



Zaliczenia pisemnego (60 %) testującego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności, złożonego z
pytań otwartych.

Literatura podstawowa:


Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.



Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWE, Warszawa 2004.



Zaorski – Sikora Ł., Etyka w biznesie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007.



K. Kietliński, V. Martinez Reyes Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:


J. Filek Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.



C.W. Jackson, Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych. PWN, Warszawa 2008.



Etyczne fundamenty gospodarowania, red. A. Węgrzecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.



W. Gasparski Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego,
Warszawa 2000.



Etyka biznesu w działaniu, red. W. Gasparski, J. Dietl, PWN, Warszawa 2001.



Etyka biznesu, red. W. Gasparski, J. Dietl, PWN, Warszawa 2002.



E. Stenberg Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa 1998.



W. Dyk Etyczny wymiar człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.



B. Klimczak Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE w Wrocławiu, Wrocław 1999.



G.D. Chryssides, J.H. Kaler Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Informatyki w Zarządzaniu

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień (licencjackie)
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

E-BIZNES
Tryb studiów

Rok

Stacjonarne

Niestacjonarne

Semestr

II

III

3

Rodzaj zajęć:

Liczba godzin

wykłady

15

Punkty ECTS:

Ćwiczenia

5

Język wykładowy

pozostały

polski

2

Laboratoria

15

wykłady

6

ćwiczenia
Laboratoria

Typ przedmiotu

2
6

Prowadzący przedmiot: prof.AgnieszkaSzewczyk
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: aszew@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


Wiedza z zakresu podstaw wykorzystania pakietów biurowych



Ogólna wiedza ekonomiczna



Ogólna wiedza z branży „dot.com”

Cele przedmiotu:
1.

Praktyka działalności gospodarczej w obszarze eBiznesu
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY (3)

1.
2.

Zna narzędzia informatyki ekonomicznej do wspierania działania organizacji.
Identyfikuje otoczenie biznesowe firmy.
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)

1.
2.
3.

Umie zastosować techniki i narzędzia eBiznesu.
Identyfikuje bariery rozwoju eBiznesu.
Przedmiot przygotowuje studenta do zawodów: analityk eBiznesu, doradca biznesowy ds. nowych technologii, konsultant
rozwiązań biznesowych
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)

1.

jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Metody dydaktyczne:
Laptop, projektor multimedialny
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
Wykłady:
1.

Procesy globalizacji gospodarczej.

2.

Wpływ Internetu na procesy biznesowe w przedsiębiorstwie.

3.

Gospodarka przemysłowa a elektroniczna.

4.

Internet kreatorem e-przedsiębiorstwa.

5.

Internetowa infrastruktura e-biznesu.

6.

Formy płatności w e-biznesie.

7.

Bezpieczeństwo w e-biznesie.

8.

Podstawy prawne, podatkowe i księgowe w e-biznesie
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Ćwiczenia / laboratoria:
1.

Wybór działalności – tematu projektu.

2.

Biznes plan – po co?

3.

Analiza steakholders.

4.

Określenie kosztów uruchomienia działalności.

5.

Analiza konkurencji na rynku oraz ich witryn WWW.

6.

Ustalenie grupy odbiorców oraz dostawców swych usług.

7.

Polityka bezpieczeństwa firmy (w ujęciu informatycznym i cywilnym).

8.

Wykonanie analizy wspomagającej SWOT.

9.

Określenie metod reklamy kanałami tradycyjnymi i elektronicznymi.

10. Sposoby finansowania działalności gospodarczej.
11. Symulacja wariantów działalności
Forma i warunki zaliczenia:
1. rozmowa
2. aktywność podczas zajęć
3. projekt końcowy
Literatura podstawowa:


Pr. zbior. pod red. A. Szewczyk: Podstawy e-biznesu, Wyd. Naukowe US 2006



Pr. zbior. pod red. A. Szewczyk, Dylematy cywilizacji informatycznej, PWE Warszawa 2004



M. Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, PWN Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:


D. T. Dziuba, Ewolucja rynków przestrzeni elektronicznej, Wyd. UW 2001



J.Unold, Systemy informacyjne marketingu, Wyd. AE Wrocław 2001



W. Chmielarz, Handel elektroniczny i nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wyd. UW 2001



K. Zagota, R. Bieda, Prawo e-biznesu, Wyd. AE Kraków 2005



C.M. Olszak red., Systemy e-commerce: technologie internetowe w biznesie, Wyd. AE Katowice 2004



S. Salata, Biznes w przestrzeni etycznej, motywy, metody, konsekwencje, Diffin Warszawa 2007
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych

Kierunek / Specjalność: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

EKONOMETRIA

Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Wykłady

15

Ćwiczenia

15

Punkty
ECTS:

Niestacjonarne

II

4

15

Ćwiczenia

15

Język wykładowy

podstawowy

polski

4

Laboratoria
Wykłady

Typ przedmiotu

5

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: maluni@poczta.fm
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna zagadnienia społeczno-ekonomiczne i gospodarcze w skali mikro i makro, posiada podstawową wiedzę z
zakresu matematyki, statystyki, ekonometrii



umiejętności: student potrafi poszukiwać logicznych powiązań zachodzących między zjawiskami społeczno-ekonomicznymi i
gospodarczymi, potrafi obsługiwać pakiet Excel



kompetencji (postaw): student potrafi pracować samodzielnie i w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest
przygotowany do analizy i oceny zjawisk zachodzących na rynku finansowym (postaw)

Cele przedmiotu:
Uzyskanie podstawowej wiedzy umożliwiającej poznanie metod i narzędzi ekonometrycznych niezbędnych do analiz, diagnoz i
prognoz zjawisk społeczno-ekonomicznych i gospodarczych zachodzących w mikro-i makroskali
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Student zna teoretyczne podstawy ekonometrii, jej istotę, cel, zakres stosowania
Student zna etapy i narzędzia modelowania ekonometrycznego, w tym podstawy prognozowania ekonometrycznego
Student zna podstawy badań operacyjnych oraz wybrane metody rozwiązywania problemów decyzyjnych
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Student potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy i doprowadzić do jego rozwiązania
Student potrafi zastosować poznane narzędzia analityczne w ramach rozwiązywania postawionych problemów badawczych
Student potrafi zinterpretować uzyskane w toku badań wyniki ilościowe oraz dokonać syntetycznej analizy wniosków
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




Student w praktyce potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności do analiz, diagnoz i prognoz zjawisk społecznoekonomicznych i gospodarczych w mikro- i makroskali
Student w praktyce potrafi przeprowadzić analizę logicznych powiązań zachodzących w ekonomii w skali mikro i makro oraz
wykorzystać w tym zakresie poznane narzędzia analityczne

Metody dydaktyczne:
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, analiza praktycznych zastosowań ekonometrii, studia przypadków, w
ramach ćwiczeń praktyczne zastosowanie metod ilościowych w badaniach społeczno-ekonomicznych i gospodarczych w mikro- i
makroskali
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
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Treści wykładów
 W1 – Podstawy teoretyczne ekonometrii (1 hSS, 1 h SN)


W2 – Model ekonometryczny (1 hSS, 1 h SN)



W3 – Estymacja modelu jednorównaniowego z wykorzystaniem KMNK (1 hSS, 1 h SN)



W4 – Weryfikacja modelu ekonometrycznego (2 hSS, 2 h SN)



W5 – Wybrane problemy modelowania ekonometrycznego w warunkach niespełnionych założeń KMNK (2 hSS, 2 h SN)



W6 – Predykcja ekonometryczna (2 hSS, 2 h SN)



W7 – Podstawy badań operacyjnych (2 hSS, 2 h SN)



W8 – Wybrane metody rozwiązywania problemów decyzyjnych (2 hSS, 2 h SN)



W9 – Zastosowania ekonometrii w praktyce zjawisk społeczno-ekonomicznych i gospodarczych – wybrane problemy (2 hSS,
2 h SN)

Treści ćwiczeń


Ćw1 – Prawidłowości statystyczne w analizie, diagnozie i prognozie zjawisk społeczno-gospodarczych (1 hSS, 1 h SN)



Ćw2 – Etapy modelowania ekonometrycznego (1 hSS, 1 h SN)



Ćw3 – Estymacja i weryfikacja modelu jednorównaniowego z wykorzystaniem KMNK (4 hSS, 4 h SN)



Ćw4 – Modelowanie ekonometryczne w warunkach niespełnionych założeń KMNK (2 hSS, 2 h SN)



Ćw5 – Predykcja ekonometryczna z zastosowaniem wybranych narzędzi analitycznych (2 hSS, 2 h SN)



Ćw6 – Kolokwium z przerobionego materiału (Ćw1-5) (2 hSS, 2 h SN)



Ćw7 – Wybrane metody rozwiązywania problemów decyzyjnych (2 hSS, 2 h SN)



Ćw8 - Kolokwium z przerobionego materiału (Ćw7+Ćw 1) (1 hSS, 1 h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (2h):


część zadaniowa – do 3 zadań – problem analityczny do rozwiązania wykazujący umiejętność studenta w zakresie
zastosowań poznanych narzędzi analitycznych



część teoretyczna – do 4 pytań teoretycznych, obejmujących wiedzę teoretyczną oraz jej wykorzystanie w ramach
badań zjawisk społeczno-ekonomicznych i gospodarczych

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (laboratorium).
Zaliczenie z ćwiczeń:


zaliczenie pisemne obejmujące część zadaniową (do 3zadań) i teoretyczną (do 2pytań teoretycznych) wskazującą
zdobytą przez studenta wiedzę teoretyczną i umiejętność jej praktycznego zastosowania do rozwiązywania problemów
społeczno-ekonomicznych i gospodarczych, przewidziane są 2kolokwia po 1h



w ramach ćwiczeń mogą być przeprowadzone krótkie sprawdziany(kartkówki) sprawdzające poziom zdobytej wiedzy,
przewidywany czas 15min,



Ocena końcowa z zaliczenia jest wypadkową ocen cząstkowych uzyskanych przez studenta na ćwiczeniach

Literatura podstawowa:


Ekonometria pod red J.Hozera, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1997



Ekonometria stosowana, J.Hozer, J.Zawadzki , US, Szczecin



Ekonometria, J.M. Pawłowski, PWN



Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem – P.Trzaskalik, PWE, Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca:



Podstawy ekonometrii i prognozowania, D.Witkowska, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005



Ekonometria finansowa – analiza rynku kapitałowego, M.Łuniewska, PWN Warszawa 2008
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Tryb studiów

Rok

Semestr

II

4

Stacjonarne

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

wykłady

30

Ćwiczenia

30

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

Podstawowy

polski

Laboratoria
I
Niestacjonarne

2

wykłady

30

ćwiczenia

30

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Jolanta Iwin-Garzyńska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jiwin@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada ogólną wiedzę o nauce finansów i rachunkowości, zna i rozumie współzależności między
finansami a sferą realną gospodarki



umiejętności (1): student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne i prawne



kompetencji (postaw) (1): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i podstaw
rachunkowości

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów zachodzących w obszarze finansów
przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




poznanie mechanizmów funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa
poznanie źródeł finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i projektów inwestycyjnych oraz kryteriów wyboru
odpowiedniego rozwiązania
pozyskanie wiedzy o normach i regułach, głównie z zakresu prawa podatkowego, oddziałujących na finanse w
przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





potrafi wyliczyć wartość pieniądza w czasie i efektywność poszczególnych instrumentów finansowych do dokonać wyboru
najbardziej odpowiedniego instrumentu
potrafi ocenić skutki finansowe podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie w wymiarze krótko i długookresowym, posiada
umiejętność rozumienia występowania ryzyka
potrafi ocenić skutki finansowe rozwiązań prawno-podatkowych mających wpływ na wartość strumieni finansowych w
przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów w zakresie finansów przedsiębiorstwa uwzględniając aspekty prawnopodatkowe
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedze i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstwa w zmieniającym się
otoczeniu ekonomicznym i prawnym przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne:
wykład – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze
finansów przedsiębiorstwa,
ćwiczenia – rozwiązywanie zadań i przykładów z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawno-podatkowych,
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wykorzystanie metody przypadków i formuł wartości pieniądza w czasie
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
-

W1: Istota finansów przedsiębiorstw (2 godz)

-

Ćw1: Istota wartości pieniądza w czasie (2 godz)

-

W2: Teoria trzech soczewek (2 godz)

-

Ćw2: Wykorzystanie koncepcji wartości w czasie w decyzjach finansowych przedsiębiorstw (4godz)

-

W: 3 Kapitał w przedsiębiorstwie - kapitał, struktura kapitału, (2 godz)

-

Ćw3: Wycena i ustalanie podstawowych charakterystyk obligacji (2 godz)

-

W:4 Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa; źródła kapitału - podział zysku, emitowane papiery wartościowe,
rynek pierwotny i wtórny (krótko i długoterminowe z uwzględnieniem elementów rozwiązań prawno-podatkowych) (4 godz)

-

Ćw4: Wycena akcji za pomocą modelu zerowego wzrostu, modelu Gordona, modeli wielofazowych, alternatywnych metod
wyceny (2 godz)

-

W5: Ryzyko w decyzjach finansowych a uzyskiwane dochody – stopa zwrotu oczekiwana przez inwestorów a koszt kapitału w
przedsiębiorstwie; koszt kapitału obcego i własnego, model wyceny aktywów kapitałowych, średni ważony koszt kapitału (z
uwzględnieniem bieżących rozwiązań prawno-podatkowych) (6 godz)

-

Ćw: 5 Rozwiązywanie zadań z zakresu kosztu kapitału: obcego i własnego, weryfikacja modelu wyceny aktywów
kapitałowych, średniego ważonego kosztu kapitału (4 godz)

-

W6: Struktura kapitału a wartość firmy; teorie finansowania i teorie struktury kapitału, korzyści podatkowe a ryzyko, koszty
bankructwa, teoria hierarchii źródeł finansowania.(4 godz)

-

Ćw6: Kolokwium (2 godz)

-

W7: Wykorzystanie dźwigni w finansach przedsiębiorstw - dźwignia operacyjna, finansowa i łączna w finansach
przedsiębiorstwa (2 godz)

-

Ćw7: Rozwiązywanie zadań z zakresu wykorzystania dźwigni w finansach przedsiębiorstwa, studia przypadku (2 godz)

-

W8: Decyzje inwestycyjne – szacowanie przyszłych operacyjnych przepływów pieniężnych, zaktualizowana wartość netto,
wewnętrzna stopa zwrotu (2 godz)

-

Ćw8: Ocena efektywności inwestycji za pomocą metod statycznych (ARR,PP) oraz metod dynamicznych (NPV,IRR,) ( 2 godz)

-

W9: Długoterminowe decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw; rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacja z uwzględnieniem
bieżących rozwiązań prawno-podatkowych w tym zakresie (4 godz)

-

Ćw9:Analiza przepisów prawa podatkowego oraz optymalizacja decyzji w zakresie wyboru metody amortyzacji podatkowej
środków trwałych (4 godz)

-

W10: Strategie finansowania majątku – kapitał obrotowy netto, cykl operacyjny i konwersji gotówki, zarządzanie środkami
pieniężnymi, zarządzanie należnościami (2 godz)

-

Ćw 10: Wartość przedsiębiorstwa w świetle teorii struktury kapitału (2 godz)

-

Ćw 11 : Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw – zarządzanie kapitałem obrotowym (2 godz)

-

Ćw12:Kolokwium (2 godz)

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny w formie testu– sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności.
Obejmuje pytania testowe (do 30 pytań) zawierające także zagadnienia dotyczące rozwiązań podatkowych oraz jedno pytanie
otwarte. Otrzymanie pozytywnej oceny w terminie pierwszym egzaminu uwarunkowane jest uzyskaniem 60% maksymalnej
wartości punktów. W terminie poprawkowym do uzyskania zaliczenia potrzebne jest 50% maksymalnej wartości punktów.
Egzamin pozwala na ocenę następujących celów nauczania w zakresie wiedzy: teorii i elementów praktyki funkcjonowania
finansów przedsiębiorstwa z uwzględnieniem rozwiązań prawno-podatkowych, umiejętności wykorzystania teorii finansów
przedsiębiorstwa w praktyce oraz adaptacji do prawa podatkowego i ryzyka; kompetencji: rozumienia i akceptacji zasad etyki w
finansach przedsiębiorstwa.
Zaliczenie pisemne – zaliczenie ćwiczeń następuje w oparciu o dwa kolokwia. Każde z kolokwiów polega na rozwiązaniu 4 zadań.
Zaliczenie kolokwium wymaga uzyskania przynajmniej 50% punktacji. Kolokwia pozwalają na ocenę celów nauczania w zakresie
wiedzy dotyczącej rozwiązań prawno-podatkowych, znajomości metod wyceny instrumentów finansowych, znajomości
mechanizmu dźwigni finansowej, znajomości metod oceny efektywności inwestycji, znajomości kategorii kapitału obrotowego
netto, znajomości teorii struktury kapitału. W zakresie umiejętności kolokwia sprawdzają: umiejętność posługiwania się
koncepcją zmiennej wartości pieniądza w czasie, umiejętności wyznaczania przepływów pieniężnych, umiejętności oceny
skutków finansowych przyjętych rozwiązań prawno-podatkowych. W zakresie kompetencji kolokwium weryfikuje zdolność do
określania priorytetów niezbędnych do realizacji postawionego zadania.
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Literatura podstawowa:




J. Iwin-Garzyńska, A. Adamczyk. Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009
J. Iwin-Garzyńska, A. Adamczyk. Finanse przedsiębiorstw, przykłady, zadania, testy. Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:





J. Ickiewicz: Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009
J. Szczepański, L. Szyszko Finanse przedsiębiorstw., PWE Warszawa 2007
E.F. Bringham, J.F. Houston: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 2005
J. Czekaj, Z. Dresler: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Europejski System Punktów Kredytowych

85

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012

Wydział: WNEiZ

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
Tryb studiów

stacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj zajęć

Liczba
godzin

Wykłady

15

Ćwiczenia

15

Punkty
ECTS

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

pozostały

polski

3

Laboratoria
niestacjonarne

III

5

Wykłady

6

Ćwiczenia

9

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Paweł Stępień,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: pawel.stepien@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
-

wiedzy: student zna podstawy finansów przedsiębiorstw
umiejętności: student posiada umiejętność wykonywania podstawowych operacji matematycznych
kompetencji: student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje przybliżenie zagadnienia dotyczące zarzadzaniem ryzykiem finansowym ze szczególnym uwzględnieniem
ryzyka walutowego
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
-

uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych reguł związanych z ryzykiem finansowym,
zrozumienie zasad rozpoznawania ryzyka i ich typów,
zrozumienie roli zabezpieczenia się przed ryzykiem finansowym.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

-

umiejętność oceny racjonalności zachowania w poszczególnych sytuacjach finansowych,
umiejętność określenia związków miedzy przebiegiem zjawisk ekonomiczno finansowych w przedsiębiorstwie z punktu
widzenia ryzyka finansowego,
umiejętność budowania prostych modeli zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

-

zdolność do komunikowania się z otoczeniem i przekazywaniem podstawowej wiedzy z zakresy metod zabezpieczenia
się przed ryzkiem,
zdolność do oceny ekspozycji na ryzyko walutowe.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, metoda symulacji, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu:
1.Definicje , analiza i pomiar ryzyka,
2. Analiza i pomiar ryzyka rynkowego,
3. Analiza i pomiar ryzyka stopy procentowej,
4. Analiza i pomiar ryzyka walutowego,
5. Kurs walutowy i pozycja walutowa
6. Transakcje terminowe, Swapy
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Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne: sprawdzian testujący osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (pytania kontrolne/test) oraz
umiejętności (zadania)

Literatura podstawowa:
P. Kowalik A. Pietrzak, Finanse Międzynarodowe. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2005
D. Bennett, Ryzyko walutowe, Dom wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000
K. Jajuga T. Jajuga, Inwestycje Instrumenty Finansowe Ryzyko Finansowe inżynieria Finansowa, PWN, Warszawa 2011
T. Jajuga, Zarzadzanie Ryzykiem, PWN, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca:
T. Kaczmarek, Ryzyko i Zarządzanie Ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, DIFIN, Warszawa 2008
A. Huterska, Kredytowe instrumenty pochodne w zarzadzaniu ryzykiem kredytowym, CEDEWU, Warszawa 2010
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: : Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

PODSTAWY RACHUNKU KOSZTÓW

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

4

wykłady

15

3

Pozostały

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
II

4

Niestacjonarne

wykłady

12

ćwiczenia

12

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Anna Buczkowska,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: buczkowska_anna@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna zasady rachunkowości oraz metody wyceny składników majątku



umiejętności: student potrafi klasyfikować i ujmować elementy majątku w bilansie i ewidencjonować operacje gospodarcze



kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego

Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania rachunku kosztów w jednostkach gospodarczych (pomiar,
dokumentacja, ewidencja, rozliczanie, kalkulacja kosztów)
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




zrozumienie zasad klasyfikacji kosztów
zrozumienie zasad ewidencji i rozliczania kosztów
zrozumienie metod kalkulacji kosztów
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





klasyfikacja i ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie
rozliczanie kosztów ( w tym działalności pomocniczej)
kalkulowanie kosztów w przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z ujmowaniem kosztów w księgach rachunkowych

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, metoda przypadków, symulacja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


W1- Istota, zakres, funkcje, odmiany rachunku kosztów. Koszty i ich klasyfikacja. Zasady pomiaru zużycia czynników
produkcji (2h SS, 1h SN)



W2 – Zasady ewidencji i rozliczania kosztów (2h SS, 1h SN)



W3 – Rozlicznie kosztów działalności pomocniczej (2h SS, 2h SN)



W4 – Istota i zasady stosowania kalkulacji podziałowej (2h SS, 2h SN)



W5 – Wycena produkcji według kosztów przeciętnych i bieżących (2h SS, 2h SN)



W6 – Szczegółowa charakterystyka kalkulacji doliczeniowej (1h SS, 1h SN)
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W7 – Zasady stosowania metod kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwach (2h SS, 2h SN)



W8 – Funkcjonowanie rachunku kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, budowlanych, rolniczych, transportowych
(2h SS, 1h SN)



ĆW1 – Omówienie istoty i zasad funkcjonowania rachunku kosztów (1h SS, 1h SN)



ĆW2 – Zapoznanie z zasadami klasyfikacji ( koszty produktu i koszty okresu) i ewidencji kosztów (2h SS, 1h SN)



ĆW3 – Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej (metoda kosztu planowanego) (2h SS, 2h SN)



ĆW4 - Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej (metoda układu równań i kolejnych przybliżeń) (2h SS, 2h SN)



ĆW5 - Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa, przy produkcji sprzężonej (2h SS, 2h SN)



ĆW6 – Wycena produkcji po koszcie przeciętnym i bieżącym (2h SS, 2h SN)



ĆW7 - Kalkulacja doliczeniowa i fazowa (2h SS, 2h SN)



ĆW8- zaliczenie (2h SS, 2h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego – egzamin pisemny testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 10 pytań), zadania sytuacyjne (praktyczne) (do 6 zadań)
Literatura podstawowa:


Rachunek kosztów, praca zbiorowa pod redakcją E. Nowaka, Ekspert, Wrocław 2000.



Rachunek kosztów, praca zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego, FRR w Polsce, Warszawa 1996.



Rachunek kosztów – zbiór zadań, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2003.

Literatura uzupełniająca:


K. Winiarska, K. Czubakowska: Rachunek kosztów w produkcji, w handlu i usługach, ODDK, Gdańsk 2002.



Vademecum samodzielnego księgowego, praca zbiorowa pod reakcją W. Gosa, PAR, Warszawa 2007.



Rachunek kosztów w przemyśle , handlu i usługach w zadaniach, praca zbiorowa pod redakcją K. Czubakowskiej, K.
Winiarskiej, ODDK, Gdańsk 2004.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

4

wykłady

15

3

pozostały

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
III
Niestacjonarne

6

wykłady

8

ćwiczenia

12

2

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Urszula Wawer, mgr Barbara Jakubiak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: uwawer@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


Wiedzy: student zna podstawowe pojęcia z rachunkowości i finansów



Umiejętności: student potrafi określić dochody i wydatki kształtujące budżet



Kompetencji(postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, komunikować się z otoczeniem i jest
przygotowany do analizowania aktów prawnych

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystaniem środków publicznych oraz ewidencją operacji
gospodarczych w jednostkach sektora finansów publicznych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




zrozumienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,
zrozumienie specyfiki rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
znajomość zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych w jednostkach sfery budżetowej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





rozróżnianie form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
rejestracja zdarzeń dotyczących dochodów i wydatków budżetowych,
księgowanie operacji gospodarczych w jednostkach sfery budżetowej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi stosować zasady rachunkowości w różnych podmiotach sektora finansów publicznych

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Istota i struktura budżetu. Formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych (2h SS, 1h SN)
W2 – Zasady gospodarki finansowej jednostek sfery budżetowej. Klasyfikacja budżetowa (2h SS, 1h SN)
W3 – Specyficzne cechy i zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (2h SS, 1h SN)
W4 – Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych (2h SS, 1h SN)
W5 – Zasady wyceny i ewidencji majątku trwałego (2h SS, 1h SN)
W6 – Ewidencja środków pieniężnych. Wycena i ewidencja rozrachunków (2h SS, 1h SN)
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W7 – Warianty ewidencji i rozliczania kosztów. Przychody i koszty ich uzyskania. (2h SS, 1 h SN)
W8 – Wynik finansowy jednostek budżetowych (1 h SS, 1h SN)
Ćw1 – Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie struktury budżetu i form organizacyjnych jednostek sektora finansów
publicznych (2h SS, 2h SN)
Ćw2 – Zapoznanie z klasyfikacją budżetową i zasadami gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych (2h SS, 1h
SN)
Ćw3 – Zapoznanie ze specyfiką rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (2h SS, 2h SN)
Ćw4 – Klasyfikowanie dochodów i wydatków budżetowych oraz ich ewidencja (2h SS,1h SN)
Ćw5 – Zapoznanie z zasadami wyceny i ewidencji majątku trwałego (2h SS,2h SN)
Ćw6 – Zapoznanie z zasadami ewidencji środków pieniężnych oraz rozrachunków (2h SS, 2h SN)
Ćw7 – Ewidencja kosztów i ich rozliczanie. Elementy kształtujące wynik finansowy jednostek budżetowych (2h SS,
1h SN)
Ćw8 – Zaliczenie (1h SS, 1 h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie zaliczenia pisemnego, które sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy (test) i
umiejętności (zadanie). Obejmuje pytania testowe (do 15 pytań) i zadanie sprawdzające umiejętność księgowania operacji
gospodarczych w jednostkach sektora budżetowego.
Literatura podstawowa:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).



Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz.861).



Kaczurak-Kozak M., Winiarska K.: Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:


Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2006.



Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U.
z 2010 r. nr 20, poz.103)
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

4

wykłady

15

3

pozostały

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
III
Niestacjonarne

5

wykłady

8

ćwiczenia

10

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Stanisław Hońko, dr Urszula Wawer
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: honko@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


Wiedzy: student zna podstawowe pojęcia z rachunkowości finansowej i bankowości.



Umiejętności: student potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze i rozumie powiązania między składnikami
sprawozdania finansowego.



Kompetencji(postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, komunikować się z otoczeniem i jest
przygotowany do analizowania aktów prawnych.

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami sprawozdawczości finansowej banków oraz z zasadami ewidencji
związanymi z czynnościami bankowymi.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




zapoznanie się klasyfikacją podmiotów według sektorów,
znajomość zasad wyceny ekspozycji kredytowych banków,
znajomość przepisów prawnych regulujących rachunkowość banków.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat banków,
umiejętność wskazania specyficznych cech rachunkowości banków,
umiejętność ewidencjonowania operacji gospodarczych z zastosowaniem bankowego planu kont.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Ze względu na szerokie wykorzystanie aktów prawnych za główny efekt w zakresie kompetencji można uznać umiejętność
analizowania przepisów prawa dotyczących działalności banków.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Przedstawienie specyfiki rachunkowości banków. Zakres sprawozdania finansowego banków. Klasyfikacja podmiotów
(sektor finansowy, niefinansowy, budżetowy). (2h SS, 1h SN)
W2 – Budowa bankowego planu kont. Ewidencja wybranych aktywów trwałych w banku (2h SS, 1h SN).
W3 – Ekspozycje kredytowe banków – wycena, ewidencja i wpływ na pozycje sprawozdania finansowego (2h SS, 1h SN).
W4 – Ewidencja operacji podmiotami finansowymi, niefinansowymi i sektorem budżetowym.(2h SS, 1h SN).
W5 – Ewidencja operacji podmiotami finansowymi, niefinansowymi i sektorem budżetowym oraz rozrachunki międzybankowe
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(2h SS, 1h SN).
W6 – Koszty i przychody banków oraz rozliczenia międzyokresowe (2h SS, 1h SN).
W7 – Sporządzanie rachunku zysków i strat banków (2h SS, 1h SN).
W8 – Instrumenty finansowe – ujmowanie, wycena i prezentacja (2h SS, 1h SN).
ĆW1 – Przedstawienie specyfiki rachunkowości banków. Zakres sprawozdania finansowego banków. Klasyfikacja podmiotów
(sektor finansowy, niefinansowy, budżetowy). (2h SS, 1h SN)
ĆW2 – Budowa bankowego planu kont. Ewidencja wybranych aktywów trwałych w banku (2h SS, 1h SN).
ĆW3 – Ekspozycje kredytowe banków – wycena, ewidencja i wpływ na pozycje sprawozdania finansowego (2h SS, 1h SN).
ĆW4 – Ewidencja operacji podmiotami finansowymi, niefinansowymi i sektorem budżetowym.(2h SS, 1h SN).
ĆW5 – Koszty i przychody banków oraz rozliczenia międzyokresowe (2h SS, 1h SN).
ĆW6 – Sporządzanie rachunku zysków i strat banków (2h SS, 1h SN).
ĆW7 – Instrumenty finansowe – ujmowanie, wycena i prezentacja (2h SS, 1h SN).
ĆW8 – Zaliczenie przedmiotu (1h SS, 1h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie zaliczenia pisemnego, które sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy (test) i
umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe z jedną prawidłową odpowiedzą oraz testy do uzupełniania, a także zadania
sprawdzające umiejętności w zakresie ujmowania operacji gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych banków.
Literatura podstawowa:


Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.



Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz. U. z
2010 r. nr 191, poz. 1279 ze zm.



Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z
działalnością banków, Dz. U. z 2008 r. nr 235, poz. 1589 ze zm.



Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 października 2008 r. w sprawie wzorcowego planu kont banków, Dz. U. z 2008 r. nr
195, poz. 1202 ze zm.

Literatura uzupełniająca:




Popowska S., Wąsowski W.: Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008.
Miętki Z., Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo WSB, Poznań 2007.
Jankowska K., Baliński K., Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa 2006.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

RYNKI FINANSOWE

Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

III

5

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

wykłady

15

4

kierunkowy

polski

Ćwiczenia

15

Laboratoria
Niestacjonarne

III

wykłady

15

ćwiczenia

15

4

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Marek Zwolankowski,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mzwolankowski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy : student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw finansów i makroekonomii, potrafi określić miejsce rynków
finansowych w strukturze systemu finansowego i mechanizm ich oddziaływania na gospodarkę,



umiejętności: student potrafi objaśnić – na poziomie elementarnym – przyczyny oraz kierunki zmian koniunktury na rynku
finansowym



kompetencji: student potrafi zidentyfikować źródła informacji (zasoby internetowe krajowe i zagraniczne) o rynkach
finansowych

CELE W ZAKRESIE WIEDZY


zrozumienie podstawowych prawidłowości związanych z dynamiką rynków finansowych (w wymiarze krajowy i globalnym)



uzyskanie wiedzy o funkcjach rynku finansowego (wymiar makro- i mikroekonomiczny) oraz rolach instytucji rynku
finansowego



uzyskanie wiedzy o mechanizmach rządzących przepływami kapitałowymi pomiędzy segmentami rynku finansowego i
korelacji cen instrumentów finansowych (stopy procentowe – kursy walutowe - ceny papierów wartościowych)



stworzenie zestawu narzędzi pozwalających diagnozować stan napięć na rynku finansowym i zrozumienie istoty kryzysu na
rynkach finansowych



zrozumienie celu, zadań i narzędzi regulowania krajowych i globalnych rynków finansowych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



zrozumienie celu i sposobów klasyfikowania instrumentów rynku finansowego oraz wypracowanie umiejętności
interpretacji parametrów konstrukcyjnych instrumentów finansowych



określenie reguł identyfikacji motywów angażowania się różnych podmiotów w operacje na rynku finansowym



wypracowanie umiejętności oceny stopy zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe (w powiązaniu z szacowaniem ryzyka i
płynności inwestycji)



zrozumienie sposobu organizacji emisji papierów wartościowych (wraz z określeniem ról instytucji zaangażowanych w ten
proces)



zrozumienie procedur związanych z dopuszczaniem akcji do obrotu giełdowego



stworzenie jakościowych i ilościowych kryteriów oceny rynków giełdowych

Europejski System Punktów Kredytowych

94

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)



określenie reguł „czytania” prospektów emisyjnych spółek giełdowych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi zinterpretować społeczne znaczenie przejrzystości informacyjnej rynków finansowych

Metody dydaktyczne: wykład pogłębiony o regularną obserwację dynamiki polskiego i światowego rynku finansowego, ćwiczenia
z wykorzystaniem różnorodnych technik i narzędzi opisu poszczególnych segmentów rynku finansowego, praca w małych
zespołach w ramach zagadnień związanych z budowaniem strategii inwestycyjnych na rynkach giełdowych i walutowych
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wykłady
1.

Architektura rynków finansowych. Rynek finansowy jako układ hierarchicznie zorganizowany. Segmenty rynku
finansowego – interakcje i „efekt dopełniania się” pod względem funkcjonalnym. Istota niestabilności na współczesnych
rynkach finansowych (2h).

2.

Struktury i funkcje rynku pieniężnego. Szczególna rola rynku międzybankowego w kształtowaniu płynności finansowej w
systemie finansowym (2h).

3.

Rynek kapitałowy a giełda papierów wartościowych. Dwoista natura giełdy i jej funkcje. Giełda jako szczególny przykład
rynku wysoce zorganizowanego (2h).

4.

Budowanie strategii inwestycyjnych na rynku giełdowym . Sekwencja w procesie decyzyjnym inwestora giełdowego.
Analiza fundamentalna i analiza techniczna akcji: założenia, elementy, narzędzia (3h).

5.

Podstawy funkcjonowania rynku obligacji . Rynek obligacji skarbowych i rynek obligacji korporacyjnych. Zawartość
informacyjna cen obligacji i ich rentowności (2h).

6.

Rynek walutowy i reguły jego funkcjonowania. Rynek kasowy i rynek transakcji terminowych. Dynamika obrotów na
rynku walutowym. Pozycja walutowa i pozycja płynności uczestników transakcji na rynku walutowym (2h).

7.

Inżynieria finansowa i rynek instrumentów pochodnych. Istota i zastosowania inżynierii finansowej. Systematyka
instrumentów pochodnych i ich funkcje. Determinanty cen instrumentów pochodnych i ich funkcja informacyjna (2h).

Ćwiczenia
1.

Rynek pieniężny (ze szczególnym uwzględnieniem rynku międzybankowego.

2.

Giełdowy rynek akcji.

3.

Rynek obligacji.

4.

Rynek walutowy.

5.

Rynek instrumentów pochodnych.

Tematyka zajęć ćwiczeniowych (1-5) będzie realizowana według identycznej formuły. Każdy segment rynku zostanie poddany
analizie opartej o następujący schemat: struktura rynku – uczestnicy – instrumenty i transakcje – regulacje. Elementem
wiążącym będzie opis funkcji segmentu rynku. Zajęcia 5 i 6 będą poświęcone praktycznym zastosowaniom analizy
fundamentalnej i technicznej akcji wybranych spółek. Studenci będą pracować w małych zespołach badawczych, a efektem pracy
będzie wypracowanie rekomendacji inwestycyjnej.
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny obejmujący pytania teoretyczne i wyraźnie wyodrębnioną część weryfikującą umiejętność analizy warunków
panujących na rynku finansowym (interpretacja załączonych grafik, ilustrujących zmienność cen aktywów na rynkach
finansowych). Ćwiczenia zaliczane na podstawie pracy pisemnej, z wyrazistym przesłaniem weryfikacji praktycznej wiedzy o
mechanizmach funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku finansowego. W ramach zaliczenia student otrzyma również
zadanie polegające na zastosowaniu narzędzi analizy fundamentalnej i technicznej akcji wybranej spółki giełdowej.
Literatura podstawowa:


W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.



A.Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:


Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, Red. naukowa J.L.Bednarczyk, S.I.Bukowski. J.Misala, CeDeWu, Warszawa 2009.



M.Konopczak, R.Sieradzki, M.Wernicki, Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce
oraz implikacje dla sektora realnego, Bank i Kredyt, Vol no. 6 (2010)



J.C.Francis, Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa 2000



Zasoby internetowe GPW SA



Materiały analityczne wybranych domów maklerskich (w zakresie analiz fundamentalnych akcji spółek giełdowych i
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kreowanych rekomendacji

Europejski System Punktów Kredytowych

96

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

KATEDRA FINANSÓW

Kierunek / Specjalność: FINANSE I RACHUNKOWOŚC
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

UBEZPIECZENIA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

III

5

wykłady

15

4

kierunkowy

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
II
Niestacjonarne

4

wykłady

15

ćwiczenia

15

5

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Natalia Marska-Dzioba, dr Waldemar Aspadarec, dr Izabela Nawrolska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: natalia.marska@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) Student posiada znajomość tematyki z zakresu podstaw finansów, finansów przedsiębiorstw i prawa
gospodarczego,



umiejętności (1) potrafi interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze



kompetencji (postaw) (1) potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zapoznanie studentów ze wszystkimi aspektami funkcjonowania zakładu ubezpieczeń ze szczególnym
uwzględnieniem ich gospodarki finansowej oraz powiązań sektora ubezpieczeniowego z pozostałymi sektorami gospodarki
narodowej .
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy z zakresu struktur, podstaw prawnych działania i gospodarki finansowej towarzystw ubezpieczeniowych,
rozumienie pojęć i zasad zawierania umów ubezpieczeniowych
uzyskanie wiedzy o naturze zmian rynku ubezpieczeniowego i roli towarzystw ubezpieczeniowych w gospodarce
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





wykształcenie umiejętności prawidłowej interpretacji prawa i norm (ustaw, OWU) w działalności ubezpieczeniowej
wykształcenie umiejętności rozumienia zachowań i analizowania wyników towarzystw ubezpieczeniowych
wykształcenie umiejętności krytycznej analizy oferty ubezpieczeniowej i wykorzystania
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów ekonomicznych

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji. Ćwiczenia z wykorzystaniem studiów przypadku
(badanie rynku) przygotowywanych w formie projektów przez studentów
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
SS

SN

W1

Wprowadzenie – podstawowe pojęcia: definicja, cechy i rodzaje ubezpieczeń, struktura rynku
ubezpieczeniowego, historia rozwoju ubezpieczeń. Gospodarcze i społeczne znaczenie
ubezpieczeń.

2

2

W2

Elementy umowy ubezpieczenie a pośrednictwo w działalności ubezpieczeniowej. Nadzór
ubezpieczeniowy i międzynarodowe standardy ubezpieczeń.

2

2
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W3

Podstawy techniczno – finansowe działalności ubezpieczeniowej

2

2

W4

Zarządzanie rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi w zakładzie ubezpieczeń.

2

2

W4

Działalność inwestycyjna zakładu ubezpieczeń. Czynniki kształtujące wynik finansowy zakładów
ubezpieczeń.

2

2

W5

Ocena działalności zakładów ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń gospodarczych i na życie w Polsce.

2

2

W6

Reasekuracja.

1

1

W7

System ubezpieczeń społecznych w Polsce. Reformy systemów emerytalnych w Polsce i na świecie.
Ubezpieczenia zdrowotne.

2

2

ĆW1

Omówienie zagadnień związanych z przygotowywaniem projektu realizowanego w 3-4 osobowych
grupach polegającego na badaniu rynku ofert ubezpieczeniowych w tym na: zebraniu informacji,
analizie materiałów i danych, wyborze przy zastosowaniu wybranych kryteriów i prezentacji
wyników badania. Omówienie celu, metod i instrumentów projektu

2

2

ĆW2

Prezentacja projektu: Analiza ofert ubezpieczeniowych- pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych

2

2

ĆW3

Prezentacja projektu: Analiza ofert ubezpieczeniowych- pakiety ubezpieczeń mieszkań

2

2

ĆW4

Prezentacja projektu: Analiza ofert ubezpieczeniowych- pakiety ubezpieczeń turystycznych

2

2

ĆW5

Prezentacja projektu: Analiza ofert ubezpieczeniowych- ubezpieczenia na życie

2

2

ĆW6

Prezentacja projektu: Analiza ofert ubezpieczeniowych- ubezpieczenia posagowe/stypendialne

2

2

ĆW7

Prezentacja projektu: Wybór OFE

2

2

ĆW8

Podsumowanie projektów. Dyskusja dotycząca wniosków.

1

1

Forma i warunki zaliczenia: Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu jednokrotnego wyboru, weryfikującym
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Test obejmuje 20 pytań. Warunkiem zaliczenia jest
przygotowanie w grupie i przedstawienie wyników projektu (badanie rynku w zakresie ofert ubezpieczeniowych), co weryfikuje
zarówno zdobyta wiedzę, umiejętności jak i kompetencje społeczne.
Literatura podstawowa:


Handschke J., Monkiewicz J.: Ubezpieczenia, Poltext, 2009.



Jędrasik-Jankowska I.: Ubezpieczenia emerytalne, PWN 2001.



Kowlewski E: Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Branta 2002.



Monkiewicz, Gąsiorkiewicz, Hadyniak: Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext 2001.



Sangowski (red.): Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Branta 2002.

Literatura uzupełniająca:


Marska N: Obowiązkowe fundusze emerytalne- świat i Polska, WN US, Szczecin 2004.



Koch A.: Umowa ubezpieczenia – aktualne problemy prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, 2006.



Ronka-Chmielowiec W.: Ubezpieczenia: Rynek i ryzyko, PWE 2002.
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Jednostka organizacyjna US:
Instytut Rachunkowości

Wydział: WNEiZ
Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

III

5

wykłady

15

3

Kierunkowy

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
III
Niestacjonarne

5

wykłady

12

ćwiczenia

10

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Waldemar Gos prof. US, dr Przemysław Mućko, dr Urszula Drumlak, mgr Magdalena
Janowicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wgoss@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: znajomość zasad prowadzenia ewidencji księgowej



umiejętności: umiejętność prowadzenia ewidencji księgowej



kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i jest
przygotowany do analizowania przepisów prawa

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane ze sporządzaniem podstawowych elementów sprawozdania finansowego.
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość zakresu sprawozdania finansowego, obowiązków sprawozdawczych, metod sporządzania sprawozdania
finansowego, zasad ogłaszania sprawozdania finansowego,
znajomość zasad sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz pozostałych elementów sprawozdania,
znajomość kierunków zmian sprawozdawczości finansowej w skali międzynarodowej
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





określanie wpływu operacji gospodarczych na sprawozdanie finansowe,
sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
określanie wpływu zasad (polityki) rachunkowości na elementy sprawozdania finansowego korzystając z ustawy o
rachunkowości
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi ocenić rozwiązania przyjmowane przez jednostki gospodarcze dotyczące zasad sporządzania sprawozdania
finansowego

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, metody symulacyjne, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu:


W1 – Istota i cele sprawozdawczości finansowej. Czynniki wpływające na ewolucję sprawozdania finansowego. Zakres
sprawozdania finansowego. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych (2h SS, 1h SN).



W2 – Metody sporządzania elementów sprawozdania finansowego. Charakterystyka wprowadzenia do sprawozdania
finansowego (2h SS, 1h SN).



W3, W4 – Bilans i zasady sporządzania bilansu. Omówienie ujmowania wybranych pozycji bilansu (koszty prac rozwojowych,
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wartość firmy, aktywa z tytułu podatku odroczonego, rezerwy, leasing) (4h SS, 2h SN).


W5 – Sporządzanie rachunku zysków i strat (2h SS, 1h SN).



W6 – Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych (2h SS, 1h SN).



W7 – Sporządzanie zestawienia ze zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i objaśnień (3h SS, 1 h SN).



ĆW 1 – Zapoznanie z elementami sprawozdania finansowego publikowanymi przez wybrane jednostki gospodarcze (próba
oceny wiedzy i umiejętności studentów). Omówienie założeń przykładu całościowego (2h SS, 1h SN).



ĆW2, ĆW 3 – Rozwiązanie przykładu całościowego (sprawdzenie wyników) (4h SS, 2h SN).



ĆW4 – Sporządzanie bilansu – case study (2h SS, 2 h SN).



ĆW5 – Sporządzenie rachunku zysków i strat – case study (2h SS, 1 h SN).



ĆW 6 – Sporządzenie pozostałych elementów sprawozdania finansowego (2h SS, 1 h SN).



ĆW 7 – Wpływ operacji gospodarczych na elementy sprawozdania finansowego (2h SS, 1h SN).



ĆW 8 – Zaliczenie (1h SS, 1h SN).

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczanie:
Studenci są oceniani na podstawie:


Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności (do 5
zadań).



Rozwiązania przykładu całościowego (50% oceny).

Egzamin:
Studenci są oceniani na podstawie testu wyboru (do 20 pytań), testu uzupełnień (do 10 pytań), zadań sytuacyjnych (do 5 zadań).
Test wyboru pozwala oceniać efekty kształcenia w zakresie wiedzy, test uzupełnień pozwala ocenić umiejętność korzystania z
ustawy o rachunkowości, zadania pozwalają ocenić umiejętność sporządzania sprawozdąń finansowych.
Literatura podstawowa:


W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa: ABC sporządzania sprawozdań finansowych, CeDeU, Warszawa 2010.



Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.

Literatura uzupełniająca:


W. Gos: Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa, PAR, Warszawa 2006.



Rachunkowość finansowa. Red. K. Sawicki, cześć I i II, Ekspert, Wrocław 2011 lub wydania wcześniejsze.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw

Kierunek / Specjalność: FiR
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ANALIZA EKONOMICZNA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

III

V

wykłady

15

3

pozostały

polski

ćwiczenia

15

Stacjonarne

laboratoria
III
Niestacjonarne

V

wykłady

6

ćwiczenia

8

3

laboratoria
Prowadzący przedmiot: Dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: emioduch@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


Wiedzy: student ma znajomość podstaw rachunkowości, nauki o przedsiębiorstwie



Umiejętności: student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych procesów i zjawisk
gospodarczych



kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące analizy ekonomicznej, umożliwia wykorzystanie metod analizy ekonomicznej w
ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




posiada wiedzę o metodach badawczych w wykorzystywanych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
ma wiedzę z zakresu źródeł informacji możliwych do wykorzystania w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw,
zna narzędzia analizy ekonomicznej.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów gospodarczych,
analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych,
wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu w ocenie pozycji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Umie uczestniczyć w budowaniu projektów gospodarczych, zna aspekty ekonomiczne tej działalności oraz potrafi
przewidywać w podstawowym zakresie jej skutki.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 –Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem,(2hSS, 0,5hSN)
W2 – Źródła informacji na potrzeby analiz ekonomicznych i sposoby ich pozyskiwania,(2hSS, 0,5hSN)
W3 – Etapy prac analitycznych, metody analizy ekonomicznej, formy prezentacji wyników analiz ekonomicznych, (2hSS, 1hSN)
W4 – Ocena efektywności gospodarowania kapitałem ludzkim, (2hSS, 1hSN)
W5 – Badanie jakości procesów gospodarczych, (2hSS, 1hSN)
W6 – Ocena efektywności i wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, (3hSS, 1hSN)
W7 – Analiza klienta przedsiębiorstwa. (2hSS, 1hSN)
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ĆW 1 –Charakterystyka źródeł informacji, omówienie przykładowych źródeł informacji, (2hSS, 1hSN)
ĆW 2 –Charakterystyka i wykorzystanie metod analizy ekonomicznej w praktyce gospodarce na konkretnym przykładzie, (2hSS,
1hSN)
ĆW 3 – Przedstawienie i zastosowanie metod wykorzystywanych ocenie efektywności gospodarowania kapitałem ludzkim w
przykładowej firmie, (3hSS, 2hSN)
ĆW 4 – Omówienie wykorzystania i zastosowanie metod badanie jakości procesów gospodarczych w przykładowej firmie, (2hSS,
2hSN)
ĆW 5 - Omówienie wykorzystania metod oceny efektywności i wykorzystania zasobów majątkowych w przykładowej firmie,
(3hSS, 2hSN)
ĆW 6 – Zastosowanie metod analizy klienta przedsiębiorstwa w przykładowej firmie, (2hSS, 1hSN)
ĆW 7 – Zaliczenie (1hSS, 1hSN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne (75% oceny) – kolokwium i egzamin sprawdza osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Pytania teoretyczne i zadania. Pozostała część oceny końcowej dotyczącej zaliczenia ćwiczeń pochodzi z
aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, polegającego na przygotowaniu się z tematu omawianego na zajęciach (25%
oceny).
Literatura podstawowa:


Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Red. W. Skoczylas, SKwP, Warszawa 2009



Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2004



Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008,



T. Waśniewski, W. Skoczylas: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w
Polsce, Warszawa 2004



M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa
2004.



W. Gabrusewicz: Podstawy analizy finansowej Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:


D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006.



S. M. Bragg, Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Wolters Kulwers Business, Warszawa
2010.



E. Mioduchowska-Jaroszewicz, Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa, Wyd. USZ, Szczecin 2005.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra): Instytut Ekonomiki i Organizacji
Przedsiębiorstw (Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw)

Wydział: WNEiZ
Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

PLANOWANIE FINANSOWE
Tryb studiów

Stacjonarne

Rok
III

Semestr
V

Rodzaj zajęć:

Liczba godzin

wykłady

15

Ćwiczenia

30

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

pozostały

polski

3

Laboratoria
Niestacjonarne

III

V

wykłady

6

ćwiczenia

8

2

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Byrka-Kita, mgr Mateusz Czerwiński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: matcze@gmail.com
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student posiada podstawową, ale szczegółową wiedzę z zakresu finansów, w szczególności finansów
przedsiębiorstw, a także ogólną wiedzę w zakresie makro- i mikroekonomii. Ponadto student rozróżnia podstawowe
kategorie ekonomiczne na polu rachunkowości i analizy ekonomicznej oraz zna pojęcia ze strategicznego zarządzania w
przedsiębiorstwie.



umiejętności: student potrafi korzystać w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego (Ms Excel) i wyszukiwać
informacje w sieci Internet. Student umie skojarzyć i dobrać narzędzie statystyczne do zadanego problemu oraz obliczyć
podstawową miarę statystyczną.



kompetencji: Studenta charakteryzuje umiejętność samodzielnej pracy podczas zajęć oraz pracy w grupie przy realizacji
projektu zaliczeniowego. Pożądanymi cechami studenta są: krytycyzm i samokrytycyzm, dbałość o jakość oraz umiejętność
stosowania wiedzy w praktyce.

Cele przedmiotu
Przedmiot obejmuje naukę z podstaw planowania, prognozowania i modelowania finansowego w przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




poznanie istoty, celów i funkcji planowania finansowego oraz zasad i metod modelowania,
zrozumienie wzorcowej struktury modelu finansowego,
zrozumienie planowania podatkowego w celu optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





samodzielne wyszukiwanie i analizowanie informacji niezbędnych do wykorzystania w procesie planowania finansowego,
analiza procesów ekonomicznych i identyfikacja ich determinant, w celu wypracowania założeń do planu finansowego,
opracowanie planu finansowego wraz z modelem wykonanym w arkuszu kalkulacyjnym (Ms Excel).
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)





komunikowanie się z ekspertami z innych dziedzin oraz z przedsiębiorcami
rozwiązywanie problemów (metodologicznych, metodycznych) i szybkie podejmowanie decyzji
wyzwolenie inicjatywy i przedsiębiorczości

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia w laboratorium komputerowym, kompleksowy model przykładowy
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Istota planowania finansowego, prognoza a plan finansowy, rodzaje planów finansowych, elementy kompletnego planu
finansowego (4h SS).
W2 - Wymogi efektywnego planowania finansowego, w tym zastosowanie właściwych źródeł finansowania. Praktyka planowania
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finansowego w Polsce i w innych krajach oraz kierunki wykorzystania modelu finansowego w praktyce (2,5h SS).
W3 – Struktura modelu planowania finansowego oraz zasady budowy modeli finansowych (3,5h SS).
W4 - Wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych (2h SS).
W5 - Planowanie finansowe a inflacja i obciążenia podatkowe przedsiębiorstw (2h SS).
W6 - Przykłady planów finansowych. Zadania do samodzielnego rozwiązania (1h SS).
ĆW1 – Przedstawienie Istoty planowania finansowego, prognoza a plan finansowy, rodzaje planów finansowych, elementy
kompletnego planu finansowego (1h SN).
ĆW2 - Zapoznanie ze stroną dydaktyczna przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia, przedstawienie efektu ćwiczeń na
krótkim, modelowym przykładzie (4h SS, 1h SN).
ĆW3 - Omówienie i wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego założeń do zadania całościowego, stanowiącego podstawę
dalszych ćwiczeń (6h SS, 1h SN).
ĆW4 – Przeprowadzenie obliczeń w module sprzedaż, koszty, finansowanie, środki trwałe (2h SS, 1h SN).
ĆW5 – Przeprowadzenie obliczeń w module koszty operacyjne (2h SS, 1h SN).
ĆW6 – Przeprowadzenie obliczeń w module finansowanie działalności (2h SS, 0,5h SN).
ĆW7 – Przeprowadzenie obliczeń w module środki trwałe, wartości niematerialne (2hSS, 0,5h SN).
ĆW8 - Omówienie zasad kapitału obrotowego i dokonanie obliczeń w tym zakresie (2h SS, 1h SN).
ĆW9 -Ogólna charakterystyka Rachunku zysków i strat i dokonanie obliczeń w tej części (2h SS, 1h SN).
ĆW10 -Ogólna charakterystyka sprawozdania z przepływów pieniężnych i dokonanie obliczeń w tej części (4h SS, 1h SN).
ĆW11 - Dokonanie obliczeń w module Bilans, wprowadzenie formuł równoważących model, weryfikacja modelu, zastosowanie
narzędzia Solver dla zadanych sytuacji (2h SS, 1h SN).
ĆW12 – Prezentacje przez studentów wyników przeprowadzonych prac nad projektem zaliczeniowym (2h SS).
Forma i warunki zaliczenia:
Ćwiczenia/laboratoria zaliczane na podstawie:


projektu grupowego (planu finansowego), który testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności i
kompetencji. Projekt zaliczeniowy powinien być przygotowany we współpracy z wybranym przedsiębiorca, z którym
studenci nawiązują samodzielnie kontakt. Elementami składowymi planu są opis i model. W części opisowej studenci
dokonują charakterystyki przedsiębiorstwa, przeprowadzają analizę strategiczną i ekonomiczną, prezentują dane finansowe
i założenia do modelu. Załącznik do planu stanowi potwierdzenie współpracy z przedsiębiorcą w postaci zaświadczenia,
zatwierdzonego wywiadu lub innej zaakceptowanej przez prowadzącego formie (70% oceny).



testu przygotowanego na komputerze, gdzie następuje sprawdzenie efektów uczenia się w zakresie wiedzy oraz
umiejętności, ponieważ test zawiera pytania sytuacyjne, których rozwiązanie możliwe jest po właściwej analizie i ocenie
problemu (30% oceny).

Literatura podstawowa:


Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne, Naruć W., Nowak J., Wieloch M., DIFIN, 2008.



Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Gryko J.M., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T., Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.



R. Brealey, S. Myers: Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom II, PWN, Warszawa 1999;



W. Pluta: Planowanie finansowe: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 1999;



Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego;



T. Miler, M. Bieliński: Hulajbook czyli łopatologiczny wykład ekonomii za pomocą Excela, Studio Gambit, Gdańsk 1994;



J. Komorowski, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODiDK, Gdańsk 2001.



N. Hogg: Business Forecasting Using Financial Models. Financial Times. Pitman Publishing, London 1994;



G.R. Kaye: Financial Planning Models. Copnstruction and Use. CIMA – Academic Press, London 1994;



D. Asch, G.R. Kaye: Financial Planning. Modelling Methods and Techniques. Kogan Page, London 1990;



Artykuły (Rachnkowość, Przegląd Organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Long Range Planning).

Literatura uzupełniająca:


D. Zarzecki: Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia. Interbook, Szczecin 1997;



D. Zarzecki: Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Podstawowe zagadnienia. Interbook,
Szczecin 1997;
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P. Buczyński, T. Wiśniewski: Zarządzanie finansami w zadaniach, Interbook, Szczecin 1997;



W. Pluta: Strategiczne zarządzanie finansami. Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 1996;



M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1993;



G.P.Diacogiannis: Financial Management. A Modelling Approach Using Spreadsheets. McGraw-Hill, London 1994;
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US:
Wydział: WNEiZ

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE
Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

III

5

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

wykłady

15

3

pozostały

polski

Ćwiczenia

30

Laboratoria
Niestacjonarne

II

4

wykłady

8

ćwiczenia

8

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Narękiewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: joten@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student posiada wiedzę z zakresu podstaw makroekonomii, mikroekonomii i finansów.



umiejętności: student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy zjawisk zachodzących w gospodarce.



kompetencji: student potrafi pracować w grupie, potrafi kompleksowo postrzegać problemy polityczne, społeczne i
gospodarcze.

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z działaniem mechanizmów ekonomicznych w sferze międzynarodowych stosunków
gospodarczych oraz problematykę międzynarodowej polityki handlowej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




poznanie zasad funkcjonowania światowego systemu handlu,
znajomość podstawowych faktów i procesów związanych z powstaniem i rozwojem gospodarki światowej,
znajomość zasad funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





rozumienie podstawowych mechanizmów działających w sferze międzynarodowych przepływów gospodarczych,
analiza teoretycznych podstaw i ocena praktycznych skutków prowadzenia określonej polityki handlowej i polityki kursowej,
ocena wpływu zjawisk zachodzących w gospodarce światowej na sytuację gospodarczą Polski.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




świadomość złożoności procesów zachodzących w gospodarce światowej i ich interdyscyplinarnego charakteru,
umiejętność pogłębiania zdobytej wiedzy, samodzielnego poszukiwania i analizowania danych.

Metody dydaktyczne: podręczniki akademickie oraz inne materiały pomocnicze, wykład
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, analiza problemów w drodze dyskusji, prezentacje przygotowane przez
studentów
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


W1 – Powstanie i rozwój gospodarki światowej (2h SS, 1h SN).



W2 – Teorie handlu międzynarodowego (2h SS, 1h SN).



W3 – Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej (2h SS, 1h SN).



W4 – Ceny w handlu międzynarodowym (2h SS, 1h SN).



W5 – Polityka handlowa i jej narzędzia (4h SS, 2 h SN).
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W6 – Teoria i polityka kursu walutowego (3h SS, 1h SN).



W7 – Bilans płatniczy i problemy jego równowagi (2h SS, 1h SN).



ĆW1 – Międzynarodowy podział pracy (2h SS, 1h SN).



ĆW2 – Międzynarodowe obroty towarowe (4h SS, 1h SN)



ĆW3 – Usługi w wymianie międzynarodowej (2h SS, 1h SN).



ĆW4 – Międzynarodowe przepływy czynników produkcji (2h SS, 1h SN).



ĆW5 – Liberalizacja handlu międzynarodowego i działalność WTO (4h SS, 1h SN).



ĆW6 – Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej (2h SS, 1h SN).



ĆW7 – Międzynarodowe organizacje finansowe (4h SS, 1h SN)



ĆW8 – Międzynarodowe systemy walutowe (4h SS, 1h SN)



ĆW9 – Bilans płatniczy Polski (2h SS)



ĆW10 – Zaliczenie/test (2h SS, 1h SN)

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie ćwiczeń – studenci są oceniani na podstawie:


zaliczenia pisemnego (80 % oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (zadania
testowe – około 20) i umiejętności (interpretacja praktycznych zagadnień – do 3),



samodzielnie przygotowanej przez studenta prezentacji (20 % oceny) – ma ona na celu ocenę elektów kształcenia w
zakresie umiejętności samodzielnej analizy problemów.

Egzamin pisemny obejmujący problematykę wykładów i ćwiczeń – pytania otwarte sprawdzające osiągnięcie efektów w zakresie
wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa:


Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Red. J. Dudziński
H. Nakonieczna-Kisiel. Szczecin 2007.



Bożyk P.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa 2008.



Budnikowski A.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:


Przemiany we współczesnej gospodarce światowej. Red. E. Oziewicz. PWE, Warszawa 2006.



Rynarzewski
T,
Zielińska-Głębocka
A.:
Międzynarodowe
stosunki
i polityki handlu międzynarodowego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.



Publikacje statystyczne i raporty MFW, WTO i UNCTAD.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw

Kierunek / Specjalność: FiR
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ANALIZA FINANSOWA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

III

6

wykłady

15

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

4

kierunkowy

polski

Laboratoria
III
Niestacjonarne

6

wykłady

12

ćwiczenia

18

5

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: Dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: emioduch@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


Wiedzy: student ma znajomość podstaw rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, nauki o przedsiębiorstwie, analizy
techniczno-ekonomicznej,



Umiejętności: student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych procesów i zjawisk
gospodarczych



Kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące analizy finansowej, umożliwia wykorzystanie metod analizy finansowej w ocenie
sytuacji finansowej przedsiębiorstw
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




posiada wiedzę o metodach badawczych w wykorzystywanych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
ma wiedzę czytania sprawozdań finansowych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw,
zna narzędzia analizy finansowej.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów gospodarczych,
analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych,
wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Umie uczestniczyć w budowaniu projektów gospodarczych, zna aspekty finansowe tej działalności oraz potrafi przewidywać
w podstawowym zakresie jej skutki.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 –Wskaźniki i systemy wskaźników w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, kryteria oceny sytuacji finansowej
przedsiębiorstw, (2hSS, 1hSN)
W2 –Analiza zadłużenia i niezależności finansowej, (2hSS, 2hSN)
W3 - Ocena statycznej płynności finansowej (długoterminowa, krótkoterminowa, kapitał pracujący, model płynności finansowej,
badanie dynamicznej płynności finansowej), (4hSS, 3hSN)
W4 – Badanie sprawności działania przedsiębiorstwa, (2hSS, 2hSN)
W5 –Pomiar i analiza rentowności, (2hSS, 2hSN)
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W6 – Ekonomiczna wartość dodana jako miara przyrostu wartości firmy (istota, sposób obliczania, czynniki kształtujące jej
wielkość), (2hSS, 1hSN)
W7 – Analiza symptomów pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, (1hSS, 1hSN)
ĆW 1 –Ocena wstępna sprawozdań finansowych, (8hSS, 4hSN)
ĆW 2 – Analiza zadłużenia badanego przedsiębiorstwa, (2hSS, 1hSN)
ĆW 3 – Ocena statycznej i dynamicznej płynności finansowej badanego przedsiębiorstwa, (6hSS, 4hSN)
ĆW 4 – Omówienie wykorzystania metod oceny sprawności działania przykładowego przedsiębiorstwa, (4hSS, 3hSN)
ĆW 5 - Wykorzystania i zastosowanie metod analizy rentowności w przykładowej firmie, (4hSS, 3hSN)
ĆW 6 – Pomiar Ekonomicznej wartości dodanej w przykładowej firmie, (2hSS, 1hSN)
ĆW 7 – Wykorzystanie metod oceny symptomów pogarszającej się sytuacji finansowej firmy, (2hSS, 1hSN)
ĆW 8 – Zaliczenie (2hSS, 1hSN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne (75% oceny) – 2 kolokwia (I kolokwium po zrealizowaniu ĆW1-ĆW3, II kolokwium ĆW 4-ĆW7) i egzamin
sprawdza osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Pytania teoretyczne i zadania. Pozostała część oceny
końcowej dotyczącej zaliczenia ćwiczeń pochodzi z aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, polegającego na
przygotowaniu się z tematu omawianego na zajęciach (25% oceny).
Literatura podstawowa:


Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Red. W.Skoczylas, SKwP, Warszawa 2009



Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2001 .



Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008,



T. Waśniewski, W. Skoczylas: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w
Polsce, Warszawa 2004



M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa
2004.



W. Gabrusewicz: Podstawy analizy finansowej Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:


D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006.



S. M. Bragg, Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Wolters Kulwers Business, Warszawa
2010.



E. Mioduchowska-Jaroszewicz, Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa, Wyd. USZ, Szczecin 2005.



Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2004
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Ekonometrii i Statystyki

Kierunek / Specjalność: Informatyka i Ekonometria
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

III

6

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Wykłady

15

Ćwiczenia

15

Punkty
ECTS:

Niestacjonarne

III

6

15

Ćwiczenia

15

Język wykładowy

kierunkowy

polski

4

Laboratoria
Wykłady

Typ przedmiotu

4

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jacek Batóg
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: batog@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student wykazuje znajomość zagadnień i metod z zakresu algebry i analizy matematycznej, statystyki opisowej i
finansów



umiejętności: student potrafi wykonywać podstawowe operacje matematyczne, obliczać miary poznane w ramach statystyki
opisowej, posługiwać się podstawowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego Excel



kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie oraz samodzielnie opracowywać informacje na wskazany temat

Cele przedmiotu:
uzyskanie wiedzy z zakresu rodzaju stóp procentowych, kalkulacji wartości pieniądza w czasie, budowy harmonogramów spłat
kredytów i pożyczek oraz elementów rachunku aktuarialnego. Poznanie praktycznych zastosowań matematyki w analizie zjawisk
finansowych i ubezpieczeniowych. Zapoznanie z nowoczesnymi metodami oceny ryzyka kredytowego oraz metodami wyceny
obligacji i zarządzania portfelem obligacji
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość zagadnień finansowych i ubezpieczeniowych, w których zastosowanie ma matematyka i wybrane metody
statystyczne
opanowanie podstaw teoretycznych metod wykorzystujących w zagadnieniach obliczania wartości pieniądza w czasie,
szacowania stopy dyskontowej, budowy harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, wyceny obligacji, strategii zarządzania
portfelem obligacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym oraz wybranych zagadnień z rachunku aktuarialnego
zrozumienie ograniczeń metod wykorzystujących matematykę stosowanych w zagadnieniach finansowych i
ubezpieczeniowych
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





zastosowanie wybranych metod wykorzystujących matematykę w zagadnieniach finansowych i ubezpieczeniowych
interpretacja uzyskanych wyników wykorzystania metod wykorzystujących matematykę w zagadnieniach finansowych i
ubezpieczeniowych oraz umiejętność dokonywania niezbędnych modyfikacji w przypadku pojawienia się niezgodności
otrzymywanych rezultatów z oczekiwaniami (teorią ekonomii i finansów)
obsługa podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel związanych z procedurami wykorzystującymi matematykę w
zagadnieniach finansowych i ubezpieczeniowych
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




opanowanie zasad pracy zespołowej oraz indywidualnej (w ramach przygotowywania informacji wskazanych przez
prowadzącego ćwiczenia)
rozpoznawanie problemów występujących w zakresie stosowania matematyki w zagadnieniach finansowych i
ubezpieczeniowych oraz ich samodzielne rozwiązywanie
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Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, studium przypadku, symulacja, programy komputerowe
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


W1 – Charakterystyka obszarów zastosowania matematyki w zagadnieniach finansowych i ubezpieczeniowych. Rodzaje stóp
procentowych. Metody szacowania stopy dyskontowej. Struktura kosztu kapitału, determinanty poziomu kapitału w
przedsiębiorstwie. Przepływy pieniężne (2h SS, 2h SN)



W2 – Harmonogramy spłat kredytów i pożyczek (2h SS, 2h SN)



W3 – Wycena obligacji (2h SS, 2h SN)



W4 – Strategie zarządzania portfelem obligacji (2h SS, 2h SN)



W5 – Ryzyko kredytowe: definicja, metody pomiaru, zarządzanie (2h SS, 2h SN)



W6 – Podstawy rachunku aktuarialnego (2h SS, 2h SN)



W7 – Kalkulacja składek ubezpieczeniowych (3h SS, 3h SN)



ĆW1 – Rodzaje stóp procentowych. Wartość pieniądza w czasie. Rachunek rent. Przepływy pieniężne (2h SS, 2h SN)



ĆW2 – Harmonogramy spłat kredytów i pożyczek (2h SS, 2h SN)



ĆW3 – Wycena obligacji. Strategie zabezpieczania przed spadkiem dochodów z tytułu zmiany struktury czasowej stóp
procentowych (2h SS, 2h SN)



ĆW4 – Ryzyko kredytowe – metoda VaR (3h SS, 3h SN)



ĆW5 – Podstawy rachunku aktuarialnego (2h SS, 2h SN)



ĆW6 – Kalkulacja składek ubezpieczeniowych (2h SS, 2h SN)



ĆW7 – Sprawdzian (2h SS, 2h SN)

Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną i egzaminem
W ramach zaliczenia ćwiczeń studenci są oceniani na podstawie:


Zaliczenia pisemnego (75% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (pytania
teoretyczne – do 5 pytań) i umiejętności (3 zadania).



Projektu własnego (25% oceny) – projekt weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Projekt
powinien zawierać: zastosowanie matematyki i prostych metod statystycznych w analizie (diagnozie, prognozie) wybranego
zjawiska finansowego lub ubezpieczeniowego wraz z interpretacją uzyskanych wyników.

Egzamin ma charakter ustny polegający na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania z zakresu zagadnień teoretycznych i zastosowań
matematyki w finansach i ubezpieczeniach.
Literatura podstawowa:


Bankowość. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. E. Getki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2001.



Dobija M., Smaga E.: Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa-Kraków 1995.



Fabozzi F.J.: Rynki obligacji. Analiza i strategie, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa 2000.



Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batóg J.: Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa,
GUS, Warszawa 1997.



Matłoka M.: Matematyka w finansach i bankowości, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.



Saunders A.: Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.



Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca:


Batóg J.: Prognozowanie rezerw celowych jako element oceny pozycji konkurencyjnej banku, Klient w zmieniającym się
świecie finansów, Materiały konferencyjne z III Zachodniopomorskiego Forum “Finanse 98”, Szczecin-Expo Biuro Promocji,
Szczecin 1998.



Benninga S.: Financial Modeling, MIT Press, Cambridge (MA), London, 2001.



Butler C.: Tajniki Value at Risk. Praktyczny podręcznik zastosowań metody VAR, K.E. Liber, Warszawa 2001.



Dziworska K., Dziworski A.: Podstawy matematyki finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.



Gruszczyński M.: Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, SGH, Warszawa 2001.



Jaworski P., Micał J.: Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005.



Krysiak Z.: Ryzyko kredytowe a wartość firmy. Pomiar i modelowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
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Matłoka M.: Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.



Podgórska M., Klimkowska J.: Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.



Rynek usług ubezpieczeniowych, praca zbiorowa pod red. J. Perenca, WNUS, Szczecin 2004.



Steiner R.: Kalkulacje finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.



Zarządzanie ryzykiem, praca zbiorowa pod red. K. Jajugi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

KATEDRA FINANSÓW

Kierunek / Specjalność: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

NIEMONETARNE INSTYTUCJE FINANSOWE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

III

6

wykłady

15

1

pozostały

polski

wykłady

6

2

ćwiczenia

9

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
III

Niestacjonarne

6

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Natalia Marska-Dzioba, dr Waldemar Aspadarec,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: natalia.marska@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) Student posiada znajomość tematyki z zakresu podstaw finansów, prawa gospodarczego, bankowości,
ubezpieczeń i rynku kapitałowego



umiejętności (1) potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne i raporty finansowe



kompetencji (postaw) (1) potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zapoznanie studentów ze wszystkimi aspektami funkcjonowania niemonetarnych instytucji finansowych ze
szczególnym uwzględnieniem ich gospodarki finansowej oraz powiązań sektora z pozostałymi sektorami gospodarki narodowej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania, struktur organizacyjnych i gospodarki finansowej
niemonetarnych instytucji finansowych,
rozumienie pojęć, systematyki i zasad inwestycyjnych dotyczących różnych kategorii niemonetarnych instytucji finansowych
uzyskanie wiedzy o naturze zmian rynku niemonetarnych instytucji finansowych i ich roli w gospodarce
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





wykształcenie umiejętności prawidłowej interpretacji prawa i norm ( w tym m.in. regulaminów uczestnictwa, umów) w
działalności niemonetarnych instytucji finansowych
wykształcenie umiejętności rozumienia zachowań i analizowania wyników różnych kategorii niemonetarnych instytucji
finansowych
wykształcenie umiejętności krytycznej analizy oferty różnych kategorii niemonetarnych instytucji finansowych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




umiejętność dalszego doskonalenia i uzupełniania zdobytej wiedzy
umiejętność identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wyborem ofert inwestycyjnych

Metody dydaktyczne:
Studia stacjonarne: Wykłady z wykorzystaniem foliogramów, prezentacji multimedialnych i materiałów informacyjnych
(prospekty, regulaminy, wzory umów, raporty KNF).
Studia niestacjonarne: Wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych, materiałów informacyjnych (prospekty, regulaminy, wzory umów) i innych źródeł (np. raporty
KNF).
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Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)

Studia stacjonarne

Liczba
godzin

W1

Charakterystyka i rozwój sektora niemonetarnych instytucji finansowych w Polsce

2

W2

Niemonetarne instytucje finansowe a GPW w Warszawie

2

W3

Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

4

W4

Otwarte fundusze emerytalne jako szczególny rodzaj instytucji finansowej

2

W4

Działalność i kierunki rozwoju towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce

2

W5

Banki a niebankowe instytucje finansowe – powiązania instytucjonalne i produktowe

1

W6

Instytucje niebankowe a komercyjne instytucje usługowe

1

W7

Zaliczenie przedmiotu

1

W1

Charakterystyka i rozwój sektora niemonetarnych instytucji finansowych w Polsce. Niemonetarne
instytucje finansowe a GPW w Warszawie.

4

W2

Banki a niebankowe instytucje finansowe – powiązania instytucjonalne i produktowe

1

W3

Instytucje niemonetarne a komercyjne instytucje usługowe

1

ĆW1

Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

3

ĆW2

Otwarte fundusze emerytalne jako szczególny rodzaj instytucji finansowej

3

ĆW3

Działalność i kierunki rozwoju towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce

2

ĆW4

Zaliczenie przedmiotu

1

Studia niestacjonarne

Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym w formie testu jednokrotnego wyboru, weryfikującym osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności, jak i kompetencji społecznych. Test obejmuje 20 pytań.
Literatura podstawowa:


M. Wypych, Finanse i instrumenty finansowe, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2001.



Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B.: System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2002



Sangowski (red.): Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Branta 2002



Czekaj J. Rynki instrumenty i instytucje finansowe, PWN 2008



Szelagowska A. (red) Instytucje rynku finansowego w Polsce, CEDEWU, 2008



Raporty KNF

Literatura uzupełniająca:


Marska N: Obowiązkowe fundusze emerytalne- świat i Polska, WN US, Szczecin 2004



Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003



Gabryelczyk K. Nowe usługi finansowe w Polsce, CEDEWU, 2008



portale internetowe instytucji i organizacji finansowych
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

MIĘDZYNARODOWE REGUL ACJE RACHUNKOWOŚCI
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

III

6

wykłady

15

1

9

2

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

pozostały

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
II

4

wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Anna Buczkowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: buczkowska_anna@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy : znajomość aktów prawnych regulujących działalność jednostek gospodarczych, zasad wyceny i ujmowania
składników majątku w sprawozdaniach finansowych



umiejętności: dokonywanie wyceny pozycji bilansowych, sporządzanie sprawozdań finansowych



kompetencji (postaw): umiejętność pracy w grupie, ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, jest przygotowany do
analizowania aktów prawnych

Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące harmonizacji i standaryzacji rachunkowości oraz międzynarodowych regulacji prawnych
rachunkowości
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość cech charakterystycznych podstawowych modeli rachunkowości
znajomość międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących rachunkowości
znajomość różnic i podobieństw między polskim prawem bilansowym a regulacjami międzynarodowymi
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność określenia różnic między MSSF/MSR a dyrektywami UE i US GAAP
student potrafi wskazać obszary zgodności między polskim prawem bilansowym a regulacjami międzynarodowymi
umiejętność poszukiwania informacji w aktach prawnych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



inspirowanie do zdobywania wiedzy, samodzielne rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w grupie

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


W1 - Modele rachunkowości w świecie (2h SS, 1h SN)



W2- Cele harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Organizacje zajmujące się harmonizacją i standaryzacją
rachunkowości( 2h SS, 1h SN)



W3 – Rola Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w standaryzacji rachunkowości ( 2h SS, 2h SN)



W4 – Harmonizacja rachunkowości w UE (2h SS, 1h SN)



W5 – Regulacje dotyczące rachunkowości w USA (2h SS, 1h SN)



W6 – Perspektywy harmonizacji i standaryzacji rachunkowości (2h SS, 1h SN)
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W7 – Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących rachunkowości (2h SS, 1h SN)



W8 – zaliczenie (1h SS, 1h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego – egzamin pisemny testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy i umiejętności (test). Obejmuje pytania testowe (do 25 pytań)
Literatura podstawowa:


S. Surdykowska: Rachunkowość międzynarodowa. Zakamycze, Kraków 2001.



J. Turyna: Standardy rachunkowości, Difin, Warszawa 2003.



I. Olchowicz, A. Tłaczała: Rachunkowość finansowa w przykładach według uor i MSR. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:


Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. SKwP, IASC, Warszawa 2007.



Dyrektywy UE dotyczące rachunkowości.



Rachunkowość międzynarodowa, praca zbiorowa pod red. K. Winiarskiej, ODDK, Gdańsk 2009.
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Przedmioty specjalizacyjne:
Specjalność: Rachunkowość w zarządzaniu
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Rachunkowości

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Rachunkowość w zarządzaniu
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

HISTORIA RACHUNKOWOŚCI

Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

wykłady

15

Punkty
ECTS:

Ćwiczenia

Niestacjonarne

II

4

Język
wykładowy

specjalizacyjny

polski

2

Laboratoria
wykłady

Typ przedmiotu

15

ćwiczenia

2

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Stanisław Hońko
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: honko@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student posiada wiedzę z zakresu historii gospodarczej oraz rachunkowości finansowej,



umiejętności: student potrafi analizować źródła historyczne,



kompetencji (postaw): student potrafi zabierać głos w dyskusji związanej z tematyką rachunkowości.

Cele przedmiotu:
Przedmiot ma charakter ogólnoakademicki. Jego głównym celem jest wyjaśnienie pojęć i zjawisk występujących we
współczesnej rachunkowości w kontekście historycznym. Znajomość historii pozwala na ocenę zachodzących zmian
prawnych i uświadamia, że rachunkowość jest systemem elastycznie dostosowującym się do potrzeb użytkowników.
Bez znajomości historii nie można wyjaśnić zmian układu sprawozdania finansowego czy nazw stron kont.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




student zna etapy rozwoju rachunkowości,
student posiada wiedzę na temat przesłanek powstania i rozwoju rachunkowości w rozumieniu współczesnym,
student zna wybrane teorie bilansowe,

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




student potrafi krytycznie ocenić stan rozwoju rachunkowości w Polsce i na świecie w wybranym okresie,
student umie powiązać dorobek teoretyków rachunkowości ze współczesnymi rozwiązaniami prawnymi.
student potrafi analizować materiały źródłowe i ocenić zawarte w nich rozwiązania dotyczące rachunkowości.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


umiejętność pracy w grupie i dyskusji na temat ewolucji rachunkowości.

Metody dydaktyczne: wykład w formie prezentacji multimedialnej, praca w grupie z zastosowaniem materiałów
źródłowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów):
Wykłady:


W1 – Zapisy księgowe w starożytności (2h SS, 2h SN).

Europejski System Punktów Kredytowych

118

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)



W 2 – Geneza podwójnego zapisu (2h SS, 2h SN).



W 3 – Znaczenie teorii personifikacji. Pierwsze podręczniki do rachunkowości (2H SS, 2h SN),



W 4 – Rozwój rachunkowości na ziemiach polskich (2H SS, 2h SN),



W 5 – Geneza rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej (2H SS, 2h SN),



W 6 – Wpływ teorii bilansowych na zasady sporządzania sprawozdań finansowych (2H SS, 2h SN),



W 7 – Rozwój założeń koncepcyjnych sprawozdań finansowych (2H SS, 2h SN),



W 8 – Zaliczenie (1H SS, 1h SN),

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne obejmujące:


Test wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią oraz test uzupełniania: 20% oceny końcowej,



Część opisową, weryfikującą umiejętności studentów w zakresie wykorzystywania wiedzy z historii
rachunkowości do oceny rozwiązań stosowanych obecnie.
Na ocenę końcową ma wpływ aktywność studentów, którzy dobrowolnie poprowadzą dyskusję na podstawie
materiałów źródłowych.
Literatura podstawowa:


E. Wojciechowski: Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWE, Warszawa 1964.



E.A. Hendriksen, M.F. van Breda: Teoria Rachunkowości, PWE, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:


E. Łazarowicz: Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów, Oficyna Wydawnicza Szkoły
Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Rachunkowość w zarządzaniu
Rodzaj studiów: I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ETYKA ZAWODU KSIĘGOWEGO
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

II

4

wykłady

15

1

10

1

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
II

Niestacjonarne

4

wykłady
ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. Kazimierz Sawicki
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: ksaw@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) student zna podstawy rachunkowości i rachunkowość jednostek



umiejętności (1) student potrafi prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdanie finansowe



kompetencji (postaw) (1) student posiada zdolność oceny sposobu/charakteru postępowania w aspekcie norm etycznych

Cele przedmiotu: Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące postępowania etycznego osób wykonujących prace z zakresu szeroko
pojętej rachunkowości
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




zrozumienie potrzeb postępowania etycznego
zrozumienie, że etyka jest nieodzownym czynnikiem prawidłowego wykonywania zawodu księgowego
zrozumienie celowości tworzenia wizerunku zawodu księgowego jako zawodu zaufania publicznego
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





etyczne wykonywanie zawodu księgowego zgodnie z zasadą kompetencji zawodowych
przestrzeganie zasad etycznych dotyczących niezależności zawodowej i zachowania tajemnicy zawodowej
umiejętność etycznego postępowania w szczególnych przypadkach sporu i sprzeczności interesów, nacisków zwierzchników
lub innych osób
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



student potrafi ocenić szkodliwość społeczną nieetycznego postępowania osób, wykonujących zawód księgowego

Metody dydaktyczne: wykład, metody przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


W1 – Społeczny status osoby zajmującej się rachunkowością (2h SS)



W2- Pojęcia etyki i zawodu księgowego według kodeksu międzynarodowego i krajowego (2h SS)



W3- Zasady etycznego wykonywania zawodu księgowego: kompetencji zawodowych, niezależności i zachowania tajemnicy
zawodowej (2h SS)



W4- Przestrzeganie zasad i odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości, właściwego postępowania w relacjach z
innymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz w przypadku sprzeczności interesów (2h SS)



W5- Ograniczenia w zakresie wykonywania zawodu księgowego (2h SS)



W6 – Postępowanie etyczne księgowego według kodeksu międzynarodowego – IFAC (2h SS)
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W7- Dylematy etyczne w praktyce (2h SS)



W8 – Zaliczenie przedmiotu (1h SS)

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie w formie pisemnej: sprawdzian wiedzy w formie testu (do 15 pytań) i umiejętności = do 5
pytań sytuacyjnych
Literatura podstawowa:


Kodeks etyki zawodowej w rachunkowości, SKwP, Warszawa 2007



Normy prawne i zawodowe rachunkowości, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, AE, Wrocław 2000.



Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC, wyd. SKwP, Warszawa 2005



Ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. (tekst jednolity).

Literatura uzupełniająca:


Standardy edukacyjne rachunkowości- praktyka i stan badań, red. A. Kardasz, AE , Wrocław 2005.



Międzynarodowe Standardy Edukacyjne, Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 12 (wydanie specjalne), SKwP,
Warszawa 2004



Klimczak B.: Etyka gospodarcza, AE, Wrocław 1996 (lub późniejsze wydanie),



Etyka biznesu, pr. zb. pod red. J. Dietla, W. Gasparskiego, PWN, Warszawa 1997,
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/ Rachunkowość w zarządzaniu
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

RACHUNKOWOŚĆ ORGANIZ ACJI POZARZĄDOWYCH
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

II

4

wykłady

15

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

3

specjalizacyjny

polski

Laboratoria
II

4

Niestacjonarne

wykłady

15

ćwiczenia

10

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Tomasz Kufel, mgr Ilona Kędzierska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tomasz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna podział składników majątku, posiada ogólną wiedzę dotyczącą rachunkowości finansowej jednostek
komercyjnych



umiejętności: klasyfikowanie ujmowanie elementów majątku w bilansie, ewidencjonowanie podstawowych operacji
gospodarczych



kompetencji (postaw): umiejętność pracy w grupie, ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, dokonywanie samooceny

Cele przedmiotu:
Zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania rachunkowości organizacji pozarządowych). Nabycie umiejętności jej wykorzystania
do oceny dokonań tych jednostek.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość podstawowych metod wyceny składników majątku
znajomość zasad rachunkowości dotyczących organizacji pozarządowych
klasyfikacja operacji gospodarczych i zasad ich ewidencji
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





odróżnienie organizacji pozarządowych od jednostek komercyjnych (celu i zakresu działania)
wycena i ewidencja składników majątku
poszukiwanie informacji w aktach prawnych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



inspirowanie do zdobywania wiedzy, samodzielne rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w grupie

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, ćwiczenia
1.

Organizacje pozarządowe jako podmioty systemu rachunkowości

2.

Specyfika systemu rachunkowości organizacji pozarządowych

3.

Uregulowania prawne organizacji pozarządowych.

4.

Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości organizacji pozarządowych.

5.

Wybrane problemy rachunkowości organizacji pozarządowych

6.

Koszty i przychody działalności statutowej organizacji pozarządowych

7.

Zasady generowania i komunikowania informacji finansowych.

Forma i warunki zaliczenia:
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Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego – egzamin pisemny testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 20 pytań), zadanie sytuacyjne (praktyczne).
Literatura podstawowa:


K. Czubakowska, K. Winiarska. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności
gospodarczej, PWE, Warszawa 2010.



W. Dworowska. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, ODDK, Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca:


Poradnik organizacji non-profit – miesięcznik Infor.



M. Hass-Symotiuk (red.): Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla ZOZ, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006



Badelt Ch., Handbuch der Nonprofit Organisation. Strukturen und Management, Schaffer-Poechel Stuttgart 1997
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość/ Rachunkowość w zarządzaniu
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ORGANIZACJA RACHUNKO WOŚCI

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

III

5

wykłady

15

3

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
Niestacjonarne

wykłady

15

ćwiczenia

10

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) student zna podstawy rachunkowości i podstawowe zasady z organizacji zarządzania



umiejętności (1) student potrafi określić sekwencje działań związanych z głównymi etapami procesu informacyjnego
rachunkowości,



kompetencji (postaw) (1) student potrafi pracować w grupie, ma nawyki systematycznego kształcenia, potrafi interpretować
przepisy prawa bilansowego

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu teoretycznej i praktycznej wiedzy o organizacji rachunkowości
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)


poznanie zasad i narzędzi organizacji rachunkowości



poznanie rozwiązań organizacyjnych specyficznych dla poszczególnych etapów procesu informacyjnego rachunkowości



poznanie struktur organizacyjnych działu rachunkowości
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)



posługiwanie się narzędziami organizacyjnymi



opracowanie schematów organizacji dla poszczególnych obszarów procesu informacyjnego rachunkowości (dokumentacji,
ewidencji, inwentaryzacji, sprawozdawczości, kontroli)



opracowanie wariantowych struktur organizacyjnych działu rachunkowości dostosowanych do założonych warunków

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


student potrafi ocenić różne aspekty właściwej organizacji rachunkowości dla funkcjonowania jednostki gospodarczej i jej
kontaktów z otoczeniem

Metody dydaktyczne: wykład, metody przypadków, symulacje, ćwiczenia praktyczne (sporządzanie dokumentów, sprawozdań)
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1.

Istota, zakres i zasady organizacji rachunkowości. Narzędzia organizacyjne rachunkowości (2h)
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2.

Ustawa o rachunkowości. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości (1h)

3.

Organizacja dokumentacji (3h)

4.

Organizacja ewidencji księgowej. Zasady budowy i funkcje planu kont (3h)

5.

Organizacja inwentaryzacji i systemu kontroli wewnętrznej (3h)

6.

Organizacja prac sprawozdawczo – analitycznych (2h)

7.

Warianty organizacji działu rachunkowości. Prawa i obowiązki głównego księgowego (1h)

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne na ocenę
Literatura podstawowa:


T. Kiziukiewicz, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.



T. Naumiuk, Dokumenty księgowe – obieg i kontrola, Infor, Warszawa 2001.



Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity -Dz. U. 2009, nr 154, poz. 1223)



W. Bral, A. Wojciechowski: Zasady obiegu i ochrony dokumentów. DIFIN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:


Vademecum samodzielnego księgowego, pod red. W. Gosa, PAR, Warszawa 2009.



Vademecum głównego księgowego, pod red. W. Gosa, PAR, Warszawa 2009.



Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie. ODiDK, Gdańsk 2006.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość / spec. Rachunkowość w zarządzaniu, Doradztwo finansowo-księgowe
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

III

5 (RwZ)

wykłady

15

3

specjalizacyjny

polski

6 (DFK)

ćwiczenia

15

Stacjonarne

laboratoria
III
Niestacjonarne

5 (RwZ)

wykłady

15

6 (DFK)

ćwiczenia

10

3

laboratoria
Prowadzący przedmiot: Dr Przemysław Mućko,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Przemyslaw.Mucko@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


Wiedzy: znajomość zasad ewidencji operacji gospodarczych oraz instrumentów finansowania działalności gospodarczej i
aktywów inwestycyjnych na rynku finansowym



Umiejętności: klasyfikacji majątku i źródeł finansowania oraz ewidencji operacji gospodarczych



Kompetencji (postaw): przygotowanie do analizy aktów prawnych, nawyki samodzielnego studiowania

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zasady ujmowania, wyceny i ujawniania informacji o instrumentach finansowych w księgach rachunkowych
i sprawozdaniach finansowych zgodnie z polskim prawem bilansowym
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Zrozumienie zasad ujmowania instrumentów finansowych w rachunkowości oraz ich cech istotnych dla klasyfikacji
Znajomość zasad i technik wyceny instrumentów finansowych
Zrozumienie zasad ujawniania informacji w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w zakresie ryzyka finansowego
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Identyfikacja i klasyfikacja instrumentów finansowych zgodnie z prawem bilansowym
Wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym
Sporządzanie fragmentów informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności dotyczących instrumentów finansowych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Ocena użyteczności informacji dostarczanych w sprawozdaniu finansowym

Metody dydaktyczne: wykłady, zadania obliczeniowe, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 — Istota i regulacje prawne rachunkowości instrumentów finansowych (2h SS, 2h SN)
W2 — Zasady wyceny instrumentów finansowych: wartość godziwa, cena nabycia, koszty zakupu, skorygowana cena nabycia,
efektywna stopa procentowa. Utrata wartości akty(2h SS, 2h SN)
W3 — Klasyfikacja instrumentów finansowych (2h SS, 2h SN)
W4 — Aktywa finansowe z prawem do kapitału (2h SS, 2h SN)
W5 — Dłużne papiery wartościowe oraz pożyczki i należności. Zobowiązania finansowe (2h SS, 2h SN)
W6 — Rachunkowość zabezpieczeń: zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych (3h SS, 3h SN)
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W7 — Prezentacja informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności (2h SS, 2h
SN)
ĆW1 — Identyfikacja instrumentów finansowych (2h SS, 1h SN)
ĆW2 — Klasyfikacja instrumentów finansowych (2h SS, 2h SN)
ĆW3 — Ewidencja , wycena wstępna i bilansowa, przekwalifikowanie, utrata wartości aktywów z prawem do kapitału (2h SS, 2h
SN)
ĆW4 — Ewidencja, wycena wstępna i bilansowa, utrata wartości aktywów dłużnych i zobowiązań finansowych (2h SS, 2h SN)
ĆW5 — Rachunkowość zabezpieczeń: ewidencja, wycena i prezentacja skutków operacji zabezpieczających (3h SS, 1h SN)
ĆW6 — Zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności dotyczących instrumentów
finansowych (2h SS, 1h SN)
ĆW7 — Zaliczenie (2h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia: Pisemne zaliczenie obejmujące:


test — do oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy



zadania obliczeniowe i sytuacyjne — do oceny efektów kształcenia w zakresie umiejętności

Literatura podstawowa:


Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.)



Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny,
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r. ze zm.)



P. Mućko, Instrumenty zabezpieczające [w:] Zaawansowana rachunkowość finansowa w przykładach i zadaniach, red. K.
Winiarska, CH Beck, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:


W. Gos, A. Bachorz, Rachunkowość instrumentów finansowych: materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, Wydaw.
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.



A. Żebruń, Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin, Warszawa 2010.



M. Frendzel, Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Rachunkowość w zarządzaniu
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

KONTROLA FINANSOWO KSIĘGOWA

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

III

6

wykłady

15

Ćwiczenia

15

3

wykłady

10

3

ćwiczenia

10

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

Specjalizacyjny

polski

Laboratoria
Niestacjonarne

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Anna Buczkowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: buczkowska_anna@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy : znajomość aktów prawnych regulujących działalność jednostek gospodarczych, zasad dokumentacji, wyceny i
ewidencji składników majątku



umiejętności: dokonywanie wyceny pozycji bilansowych, sporządzanie sprawozdań finansowych



kompetencji (postaw): umiejętność pracy w grupie, wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, jest przygotowany do
analizowania aktów prawnych

Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące form sprawowania kontroli oraz zagadnień wchodzących w zakres obowiązków
kontrolnych służby finansowo-księgowej w przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość rodzajów, zadań i metod kontroli
znajomość obowiązków służb finansowo-księgowych w zakresie kontroli
znajomość zasad przeprowadzania kontroli różnych składników majątku przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność określenia obowiązków głównego księgowego w zakresie kontroli
student potrafi wskazać obszary wrażliwe na powstawanie nieprawidłowości
umiejętność przeprowadzenia kontroli różnych składników majątku
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



inspirowanie do zdobywania wiedzy, samodzielne rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w grupie, umiejętność
przeprowadzania prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


W1 – Pojęcie, rodzaje, zadania kontroli (2h SS)



W2- Obowiązki głównego księgowego w zakresie kontroli ( 1h SS)



W3 – Kontrola środków pieniężnych ( 2h SS)



W4 – Kontrola rozrachunków (2h SS)



W5 – Kontrola rzeczowych środków obrotowych (2h SS)
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W6 – Kontrola majątku trwałego. (2h SS)



W7 – Kontrola kosztów, przychodów, funduszy i kapitałów. (2h SS)



W8 – Inwentaryzacja jako element kontroli. (2h SS)



ĆW1 – Omówienie istoty, rodzajów i zadań kontroli (2h SS)



ĆW2 – Rola i zadania głównego księgowego w zakresie kontroli. Zasady kontroli środków pieniężnych (2h SS)



ĆW3 – Kontrola zatrudnienia, wynagrodzeń i rozrachunków. Zasady kontroli zapasów (2h SS)



ĆW4 – Kontrola aktywów trwałych, kapitałów i funduszy (2h SS)



ĆW5 – Zasady kontroli kosztów i przychodów (2h SS)



ĆW6 – Inwentaryzacja składników majątku ( 2h SS)



ĆW7 – Omówienie kontroli systemów informatycznych rachunkowości (2h SS)



ĆW8 – zaliczenie (1h SS)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:


zaliczenia pisemnego (75% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (test) .
Obejmuje pytania testowe (do 25 pytań)



projektu własnego (25%) – projekt testuje osiągnięcie efektów w zakresie umiejętności. Projekt powinien zawierać
charakterystykę jednostki gospodarczej oraz zasady kontroli konkretnego obszaru działalności jednostki.

Literatura podstawowa:



K. Winiarska: Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie. ODiDK, Gdańsk 2006.



E. Górecki: Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie rynkowym. Agencja Wydawnicza Interfart, Łódź 1999.



Kontrola wewnętrzna, praca zbiorowa zespołu Price Waterhouse Coopers, FRRwP, Warszawa 1999.



C. Paczuła: Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Difin, Warszawa 1998.



S. Kałużny: Nadzór i kontrola w przedsiębiorstwie. Kwantum, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:



Vademecum samodzielnego księgowego, praca zbiorowa pod red. W. Gosa, PAR, Warszawa 2006.



Vademecum głównego księgowego, praca zbiorowa pod red. W. Gosa, PAR, Warszawa 2007.



E. Karwowski: Organizacja i kontrola wewnętrzna na przykładzie spółki produkcyjno-handlowej. Perfekt-Audit Doradcy
finansowo- księgowi sp. z o.o., Gdańsk 1996.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Rachunkowość w zarządzaniu
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

RACHUNKOWOŚĆ INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWYCH

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

III

6

wykłady

15

3

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
III

6

Niestacjonarne

wykłady

10

ćwiczenia

10

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jadwiga Wawer-Bernat
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jwawer@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna podstawowe zasady funkcjonowania rachunkowości przedsiębiorstw



umiejętności: student potrafi dostrzegać, obserwować i interpretować zdarzenia gospodarcze



kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę,

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące specyfiki rachunkowości i sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń
CELE W ZAKRESIE WIEDZY


zrozumienie specyfiki działalności ubezpieczeniowej i podstaw prawnych regulujących rachunkowość ubezpieczeniową



poznanie składników majątku, ich struktury oraz układu bilansu ubezpieczyciela



znajomość klasyfikowania kosztów i przychodów działalności ubezpieczeniowej oraz konstrukcji wyniku finansowego
ubezpieczyciela
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



określanie specyfiki rachunkowości zakładów ubezpieczeń



klasyfikowanie składników aktywów i pasywów bilansu



ustalanie wyniku technicznego ubezpieczeń oraz finansowego zakładu ubezpieczeń
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi odczytywać informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych, przekazać podstawową wiedzę na temat
działalności gospodarczej zakładów ubezpieczeń

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, metoda przypadków, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Zagadnienia ogólne dotyczące działalności ubezpieczeniowej. Zawartość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie
zakładów ubezpieczeń. (2h SS)
W2 – Istota, cechy, funkcje, zasady rachunkowości ubezpieczycieli. Elementy ksiąg rachunkowych. Dokumenty księgowe.
Budowa i struktura planu kont zakładu ubezpieczeń(2h SS)
W3 – Bilans ubezpieczyciela. Klasyfikacja i struktura aktywów i pasywów.(2h SS)
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W4 – Istota tworzenia i znaczenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. (2h SS)
W5 – Czynniki kształtujące wynik techniczny ubezpieczyciela i etapy jego ustalania.(2h SS)
W6 – Czynniki kształtujące ogólny rachunek zysków i strat ubezpieczyciela.(2h SS)
W7 – Prezentacja pozostałych sprawozdań finansowych ubezpieczycieli.(2h SS)
W8 – Interpretacja sprawozdań finansowych instytucji ubezpieczeniowych.(1h SS)
Ćw1 - Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie istoty, zakresu, cech, funkcji i zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń(2h
SS)
Ćw2 - Klasyfikowanie składników majątku i źródeł ich pochodzenia. (2 h SS)
Ćw3 - Sporządzanie bilansu ubezpieczyciela.(2 h SS)
Ćw4 – Ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.(2h SS)
Ćw5 - Klasyfikowanie kosztów i przychodów wpływających na wynik finansowy. (2 h SS)
Ćw6 - Ustalanie wyniku technicznego i finansowego. Sporządzanie technicznego rachunku ubezpieczeń i ogólnego rachunku
zysków i strat. (2 h SS)
Ćw7 – Interpretowanie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych zakładów ubezpieczeń.(2 h SS)
Ćw8 - Zaliczenie (1 h SS)
Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym na ocenę.
Studenci oceniani są na podstawie zaliczenia pisemnego sprawdzającego efekty kształcenia w zakresie wiedzy (pytania testowe)
i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 20 pytań) i zadania sytuacyjne (do 5 zadań).
Literatura podstawowa:


M. Kiedrowska: Rachunkowość ubezpieczeniowa, w: Rachunkowość finansowa, cz. II, red. W. Gabrusewicz, SKwP, Warszawa
2005.



Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2003.



J. Piątek, M. Lament: Rachunkowość ubezpieczeniowa. Problemy i zadania, Politechnika Radomska, Radom 2006.



Ustawa 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2009 r., nr 154, poz. 1223, ze zm.



Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów
ubezpieczeń, Dz. U. z 2007 r., nr 248, poz. 1846, ze zm.

Literatura uzupełniająca:


Cz. Paczuła, Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych, cz. I, Difin, Warszawa 1999.



M. Stępień, K. Jonas, A. Szkarłat: Rachunkowość zakładów ubezpieczeń, AE w Krakowie, Kraków 2004.

Europejski System Punktów Kredytowych

131

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmioty specjalizacyjne:
Specjalność: Rachunkowość finansowa i auditing
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Rachunkowość finansowa i auditing
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

WYCENA W RACHUNKOWOŚCI
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

II

4

wykłady

15

ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

3

specjalizacyjny

polski

Laboratoria
II

4

Niestacjonarne

wykłady

15

ćwiczenia

10

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Tomasz Kufel
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tomasz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna podział składników majątku, posiada ogólną wiedzę o operacjach gospodarczych przedsiębiorstw i ich
wpływie na sytuację majątkową i wynik finansowy



umiejętności: klasyfikowanie ujmowanie elementów majątku w bilansie, ewidencjonowanie podstawowych operacji
gospodarczych



kompetencji (postaw): umiejętność pracy w grupie, ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, dokonywanie samooceny

Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych zgodnie z
ustawą o rachunkowości
CELE W ZAKRESIE WIEDZY



znajomość aktów prawnych regulujących wycenę składników w jednostkach gospodarczych
wpływ metod wyceny na sytuację majątkową i finansową jednostek gospodarczych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





klasyfikowanie i ujmowanie elementów majątku w bilansie
ewidencja operacji gospodarczych
umiejętność klasyfikowania przychodów i kosztów oraz ustalania wyniku finansowego
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



dokonywanie samooceny, samodzielne rozwiązywanie problemów

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1.

Istota wartości oraz rola pomiaru i wyceny w rachunkowości. Koncepcja prawdziwego i wiernego obrazu w świetle
polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów rachunkowości.

2.

Ewolucja wyceny w rachunkowości. Koncepcje zachowania kapitału. Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy.
Dodatnia i ujemna wartość firmy.

3.

Wycena księgowa, a wycena rynkowa przedsiębiorstwa. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa. Wewnętrzna
wartość firmy. Przydatność rachunkowości do wyceny przedsiębiorstwa.

4.

Aktualne zasady wyceny bilansowej w świetle ustawy o rachunkowości. Parametry wartości (cena zakupu, cena nabycia,
koszt wytworzenia, cena sprzedaży netto, wartość godziwa, kwota wymaganej zapłaty, skorygowana cena nabycia,
wartość nominalna, średni kurs waluty). Zasady wyceny aktywów i pasywów. Utrata wartości. Odpisy aktualizujące.
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5.

Wycena wybranych składników majątku. Wycena nabytej wartości firmy. Wycena kosztów prac rozwojowych i
badawczych. Wycena rezerw (rezerwy na świadczenia emerytalne, rezerwy na nagrody jubileuszowe). Koszty
kapitałowe, aktywowane, okresu.

6.

Wycena bilansowa według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Charakterystyka standardów związanych z
wyceną.

7.

Relacje między wartością ekonomiczną a wartością godziwą. Wpływ wyceny na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej
podmiotu gospodarczego.

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego – zaliczenie pisemne testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 15 pytań), zadania sytuacyjne (praktyczne) (do 3 zadań)
Literatura podstawowa:


Vademecum głównego księgowego – pod red. W. Gosa, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2009.



Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości – P. Fil i A. Michalczyk, ODDK Gdańsk
2007.



Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa – Wiktor Gabrusewicz i Marzena Remlein, PWE Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:


T. Kufel: Wykorzystanie rachunkowości na potrzeby wyceny przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: : Finanse i Rachunkowość/ Rachunkowość finansowa i auditing
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

II

4

wykłady

15

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

3

specjalizacyjny

polski

Laboratoria
II
Niestacjonarne

4

wykłady

15

ćwiczenia

10

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Anna Zbaraszewska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: aniazba@op.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna podstawowe zasady funkcjonowania rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych oraz
podstawowe zagadnienia z finansów publicznych



umiejętności: student potrafi klasyfikować i ujmować procesy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków
publicznych



kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, komunikować się z otoczeniem i przekazać
podstawową wiedzę na temat funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych

Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące istoty i zasad przeprowadzania audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach
administracji publicznej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość kryteriów i rodzajów kontroli,
zrozumienie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,
znajomość metodyki zadań audytowych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI






potrafi wskazać obszary ryzyka do przeprowadzenia zadania audytowego,
posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do oceny prawidłowego funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
potrafi ocenić prawidłowość stosowanych procedur kontroli
potrafi dokonać klasyfikacji ryzyk w wyznaczonym obszarze działalności jednostki
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, wyrażać opinie o skuteczności systemu kontroli w badanej jednostce,

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, symulacja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


W1- Definicja i klasyfikacja kontroli wewnętrznej (2h SS)



W2 – Kryteria i zadania kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych (2 h SS)



W3 – Budowa systemu kontroli wewnętrznej (2h SS)



W4 –Organizacja systemu kontroli wewnętrznej, metodyka czynności kontrolnych ( 2h SS)



W5 – Definicja i zakres audytu wewnętrznego (2h SS)
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W6 – Metodyka przeprowadzania zadania audytowego (2h SS)



W7- Dokumentacja zadania audytowego(2 h SS)



W8 – Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym(1h SS)



ĆW1 – Klasyfikowanie rodzajów kontroli wewnętrznej (2 SS)



ĆW2 – Zadania kontroli wewnętrznej (2 SS)



ĆW 3- Sylwetka kontrolera, zakres praw i obowiązków (2 SS)



ĆW 4 – Metodyka przeprowadzania czynności kontrolnych( 2 SS)



ĆW 5 – Tworzenie przykładowych kwestionariuszy kontroli wewnętrznej do wybranych obszarów kontroli wewnętrznej (2
SS)



ĆW 6 – Metodyka przeprowadzania zadania audytowego, wybór obszarów do audytu na podstawie oszacowanego ryzyka w
jednostce (2SS)



ĆW 7 – Sporządzanie i wypełnianie dokumentacji zadania audytowego (2SS)



ĆW 8 – Zaliczenie (1SS)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego, które sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
(test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 20 pytań), zadania sytuacyjne (do 3 zadań) i interpretację
praktycznych zagadnień (do 2 problemów).
Literatura podstawowa:


K. Winiarska: Audyt finansowy, PWE, Warszawa 2008.



S. Kałużny: Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008.



K. Winiarska: Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie. ODiDK, Gdańsk 2006.



Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:


K. Czerwiński: Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2005.



Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).



Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz.861).
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Rachunkowość finansowa i auditing
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

STANDARDY REWIZJI FINANSOWEJ
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

III

5

wykłady

15

2

10

2

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
III

5

wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Jadwiga Wawer-Bernat
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jwawer@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna zagadnienia rachunkowości finansowej



umiejętności: student potrafi dostrzegać, obserwować i interpretować zjawiska gospodarcze zachodzące w
przedsiębiorstwie



kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, pracować w grupie,

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z poznaniem standardów rewizji finansowej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY


poznanie istoty, roli i rodzajów standardów rewizji finansowych



znajomość wybranych standardów dotyczących planowania badania, dowodów badania, szacunku ryzyka i istotności
badania, kontroli jakości prac rewizyjnych



poznanie dokumentacji rewizyjnej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



prezentowanie krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej



ustalanie etapów i dokumentacji badania



określanie poziomu istotności i szacunku ryzyka badania
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student samodzielnie rozwiązuje problemy i jest świadomy odpowiedzialności za wyniki działalności przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Istota, rola i rodzaje Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Zadania Międzynarodowej Federacji Księgowych.
(2h SS)
W2 – Prezentacja Krajowych Standardów Rewizji Finansowej. Charakterystyka standardów dotyczących planowania badania. (2h
SS)
W3 – Charakterystyka standardów dotyczących dowodów badania. Standardy dotyczące korzystania z ustaleń innych osób.(2h
SS)
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W4 – Ustalanie istotności badania i standardy związane z szacowaniem ryzyka badania.(2h SS)
W5 – Kontrola jakości prac rewizyjnych i odpowiedzialności biegłego rewidenta za uwzględnienie podczas badania sprawozdania
finansowego możliwości wystąpienia oszustw i błędów.(3h SS)
W6 – Sprawozdanie biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania – opinia i raport.(2h SS)
W7 – Zaliczenie.(2h SS)

Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym na ocenę.
Studenci oceniani są na podstawie zaliczenia pisemnego sprawdzającego efekty kształcenia w zakresie wiedzy (pytania testowe) i
umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 15 pytań) i zadania sytuacyjne (do 3 zadań).
Literatura podstawowa:


Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005, IFAC, SKwP i KIBR, Warszawa 2005.



Krajowe Standardy Rewizji Finansowej, www.kibr.pl



Rewizja sprawozdań finansowych, red. D. Krzywda, SKwP, COSZ, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:


Z. Fedak: Metody i techniki rewizji sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa 1998.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość / Rachunkowość finansowa i auditing
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

METODY REWIZJI FINANSOWEJ
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

III

6

wykłady

15

3

specjalizacyjny

polski

ćwiczenia

15

Stacjonarne

laboratoria
III

6

Niestacjonarne

wykłady

10

ćwiczenia

10

3

laboratoria
Prowadzący przedmiot: Dr Przemysław Mućko
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Przemyslaw.Mucko@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


Wiedzy: student posiada znajomość celu, funkcji i podstawowych standardów rewizji finansowej, student rozumie zasady
rachunkowości finansowej, zna zasady sporządzania sprawozdań finansowych.



Umiejętności: student potrafi ewidencjonować i wyceniać operacje gospodarcze



Kompetencji (postaw): student posiada nawyki samodzielnego studiowania, jest przygotowany do pracy w grupie.

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane w rewizji sprawozdań finansowych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Student wymienia i charakteryzuje aspekty i cele cząstkowe rewizji finansowej
Student rozróżnia i charakteryzuje techniki rewizji finansowej
Student identyfikuje metody badania stosowane w rewizji finansowej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Student potrafi klasyfikować i dobierać techniki rewizji finansowej do przedstawionych sytuacji
Student umie zaplanować działania rewidenta w celu wykrycia określonych błędów
Student wykorzystuje zdobytą wiedzę w celu odpowiedniego wyboru metod doboru próby do badania
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




Student potrafi komunikować się z pracownikami badanej jednostki oraz z zespołem audytorskim i przekazywać
podstawowe informacje związane z przeprowadzanym badaniem
Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie metod rewizji finansowej

Metody dydaktyczne: wykłady problemowe, metoda przypadków, prezentacje, dyskusje, praca z książką,
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 — Istota i klasyfikacja metod i procedur badania sprawozdań finansowych (2h SS, 1h SN)
W2 — Metody stosowane na etapie badania wstępnego, podstawowego i końcowego (3h SS, 2h SN)
W3 — Badania wyrywkowe, testowanie (6h SS, 3h SN)
W4 — Metody analityczne (2h SS, 2h SN)
W5 — Procedury i dokumenty kończące badanie sprawozdań (2h SS, 2h SN)
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ĆW1 — Istota i klasyfikacja metod i procedur badania sprawozdań finansowych (1h SS, 1h SN)
ĆW2 — Etapy badania audytowego. Określanie istotności i ryzyka badania. (2h SS, 2h SN)
ĆW3 — Badania wyrywkowe, testowanie (6h SS, 2h SN)
ĆW4 — Metody analityczne (2h SS, 2h SN)
ĆW5 — Badanie poszczególnych elementów sprawozdania – wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas studiowania
przedmiotu. (2h SS, 2h SN)
ĆW6 — Zaliczenie (2h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:




pisemne zaliczenie obejmujące
o

test — do oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy

o

zadania sytuacyjne — do oceny efektów kształcenia w zakresie umiejętności

aktywność podczas zajęć – do oceny kompetencji społecznych

Literatura podstawowa:


Rewizja sprawozdań finansowych, pod redakcją D. Krzywdy, SkwP, Warszawa 2005.



W. Gabrusewicz (red.), Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:


A. Kwasiborski, Procedury badania sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów rewizji finansowej,
KIBR, Warszawa 2007



T. Strąk, Wyrywkowe badania w audycie wewnętrznym, Economicus, Szczecin 2005.



Z. Fedak: Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa 1998
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Przedmioty specjalizacyjne:
Specjalność: Doradztwo finansowo – księgowe
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień/ DFK
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

DORADZTWO W MIKROFIN ANSACH

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

4

wykłady

15

3

Specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Adam Adamczyk
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: adam.adamczyk@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): Znajomość podstaw finansów,



umiejętności (1): umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel



kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie

Cele przedmiotu:
Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności niezbędnym doradcom finansowym działającym w segmencie mikropodmiotów
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej zakresu regulacji prawnych których znajomość jest niezbędna w zawodzie
doradcy finansowego
Rozumienie specyfiki detalicznego rynku finansowego
Znajomość istoty i konstrukcji instrumentów finansowych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Umiejętność wyznaczania i interpretacji podstawowych charakterystyk instrumentów finansowych
Umiejętność interpretacji danych ekonomicznych oraz rozumienie ich wpływu na rynek finansowy
Umiejętność dopasowania instrumentów finansowych do określonych potrzeb klientów
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Umiejętność komunikacji interpersonalnej

Metody dydaktyczne:



Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych - powiązany z dyskusją
Ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu zadań , realizacji projektów w grupach studenckich – studenci w ramach
poszczególnych tematów zbierają informacje na temat interesujących ich produktów finansowych, dyskusji.

Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)\
Treść wykładów:


Doradztwo finansowe: istota, znaczenie i zakres ( 2 godz.)



Doradztwo w zakresie sposobów lokowania i inwestowania nadwyżek pieniężnych ( 2 godz.)
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Doradztwo kredytowe (4 godz.)



Doradztwo ubezpieczeniowe ( 4 godz.)



Doradztwo w zakresie pozostałych usług finansowych ( 2 godz.)



Zaliczenie

Treści ćwiczeń :









Wprowadzenie do ćwiczeń , wyznaczanie grup roboczych, przedstawienie i wybór tematów projektów (2 godz.)
Prezentacja przez studentów produktów i usług bankowych o charakterze lokacyjnym i inwestycyjnym (2 godz.)
Prezentacja przez studentów produktów kredytowych (2 godz.)
Prezentacja przez studentów produktów ubezpieczeniowych ( 2 godz.)
Prezentacja studentów nt. nowoczesne produkty finansowe ( 2 godz.)
Rozwiązywanie w formie studiów przypadki zadań dotyczących opodatkowania transakcji finansowych ( 2 godz.)
Upadłość konsumencka –istota, przesłanki i warunki
Zaliczenie

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie składa się z dwóch elementów:


Przedstawienie przez studentów prezentacji na zadany temat – ta część zaliczenia sprawdza umiejętności i kompetencje
studentów



Zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań . Warunkiem zaliczenia testu jest
uzyskanie 50% punktacji.

Zaliczenie całości przedmiotu wymaga uzyskania zaliczenia z obu powyższych etapów. Ocena końcowa stanowi średnią
arytmetyczną z obu ocen.
Literatura podstawowa:


W. Przybylska – Kapuścińska, Pośrednictwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009



K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, CeDwWu, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:


C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009



M. Lipiński , Finanse osobiste, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008



Materiały informacyjne banków i innych instytucji finansowych
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: : Finanse i Rachunkowość/ Doradztwo finansowo- księgowe
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY (DFK)
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

II

4

wykłady

15

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

3

specjalizacyjny

polski

Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Anna Zbaraszewska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: aniazba@op.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna podstawowe zasady funkcjonowania rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych oraz
podstawowe zagadnienia z finansów publicznych



umiejętności: student potrafi klasyfikować i ujmować procesy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków
publicznych



kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, komunikować się z otoczeniem i przekazać
podstawową wiedzę na temat funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych

Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące istoty i zasad przeprowadzania audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach
administracji publicznej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość kryteriów i rodzajów kontroli,
zrozumienie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,
znajomość metodyki zadań audytowych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI






potrafi wskazać obszary ryzyka do przeprowadzenia zadania audytowego,
posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do oceny prawidłowego funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
potrafi ocenić prawidłowość stosowanych procedur kontroli
potrafi dokonać klasyfikacji ryzyk w wyznaczonym obszarze działalności jednostki
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, wyrażać opinie o skuteczności systemu kontroli w badanej jednostce,

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, symulacja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


W1- Definicja i klasyfikacja kontroli wewnętrznej (2h SS)



W2 – Kryteria i zadania kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych (2 h SS)



W3 – Budowa systemu kontroli wewnętrznej (2h SS)



W4 –Organizacja systemu kontroli wewnętrznej, metodyka czynności kontrolnych ( 2h SS)



W5 – Definicja i zakres audytu wewnętrznego (2h SS)
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W6 – Metodyka przeprowadzania zadania audytowego (2h SS)



W7- Dokumentacja zadania audytowego(2 h SS)



W8 – Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym(1h SS)



ĆW1 – Klasyfikowanie rodzajów kontroli wewnętrznej (2 SS)



ĆW2 – Zadania kontroli wewnętrznej (2 SS)



ĆW 3- Sylwetka kontrolera, zakres praw i obowiązków (2 SS)



ĆW 4 – Metodyka przeprowadzania czynności kontrolnych( 2 SS)



ĆW 5 – Tworzenie przykładowych kwestionariuszy kontroli wewnętrznej do wybranych obszarów kontroli wewnętrznej (2
SS)



ĆW 6 – Metodyka przeprowadzania zadania audytowego, wybór obszarów do audytu na podstawie oszacowanego ryzyka w
jednostce (2SS)



ĆW 7 – Sporządzanie i wypełnianie dokumentacji zadania audytowego (2SS)



ĆW 8 – Zaliczenie (1SS)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego, które sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
(test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 20 pytań), zadania sytuacyjne (do 3 zadań) i interpretację
praktycznych zagadnień (do 2 problemów).
Literatura podstawowa:


K. Winiarska: Audyt finansowy, PWE, Warszawa 2008.



S. Kałużny: Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008.



K. Winiarska: Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie. ODiDK, Gdańsk 2006.



Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:


K. Czerwiński: Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2005.



Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).



Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz.861).
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/ Doradztwo finansowo-księgowe
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

DORADZTWO PODATKOWE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

III

5

wykłady

15

2

Specjalizacyjny

polski

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Jolanta Iwin-Garzyńska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jiwin@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada ogólną wiedzę o nauce finansów, rachunkowości i prawa, zna i rozumie współzależności między
finansami a sferą realną gospodarki



umiejętności (1): student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne i prawne



kompetencji (postaw) (1): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i
podatków

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu istoty zawodu doradcy podatkowego, uregulowań prawnych
dotyczących zawodu i czynności wykonywanych przez doradców podatkowych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




poznanie zasad funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce, jako zawodu zaufania publicznego z misją ochrony
najcenniejszych dóbr człowieka (prawa własności, wolności, zdrowia i życia)
poznanie zakresu czynności wykonywanych przez doradcę podatkowego, uprawnień i obowiązków, funkcjonowania
samorządu doradztwa podatkowego
pozyskanie wiedzy o normach i regułach, głównie z zakresu prawa podatkowego i ustawy o doradztwie podatkowym
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





potrafi wskazać na specyfikę zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego
potrafi ocenić skutki należytego wykonywania zawodu i rozumie występujące ryzyko
potrafi wskazać na rolę samorządu zawodowego doradców podatkowych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




rozumie i akceptuje zasady etyki w wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedze i umiejętności z zakresu czynności doradztwa podatkowego

Metody dydaktyczne:
wykład – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych powiązany z komentowaniem aktualnych wydarzeń w sferze
doradztwa podatkowego,
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1: Doradca podatkowy – zawód zaufania publicznego dla ekonomisty – historia i charakterystyka zawodu (3 godz)
W2: Podstawy prawne doradztwa podatkowego w Polsce na bazie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym i
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rozporządzeń Ministra Finansów (4 godz)
W3: Samorząd doradców podatkowych - Krajowa Izba Doradców Podatkowych (2 godz)
W4: Etyka w zawodzie doradcy podatkowego – na bazie zasad etyki uchwalonych przez KZDP i KRDP(2 godz)
W5: Egzamin na doradcę podatkowego – zasady egzaminu, pytania i zadania egzaminacyjne (4 godz)

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne – w formie testu– sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności.
Obejmuje pytania testowe (do 30 pytań) zawierające zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania i etyki zawodu doradcy
podatkowego. Otrzymanie pozytywnej oceny w terminie pierwszym zaliczenia uwarunkowane jest uzyskaniem 60%
maksymalnej wartości punktów. W terminie poprawkowym do uzyskania zaliczenia potrzebne jest 50% maksymalnej wartości
punktów. Zaliczenie pozwala na ocenę następujących celów nauczania w zakresie wiedzy: teorii i elementów praktyki
funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego w Polsce, umiejętności wykorzystania pozyskanej wiedzy do postępowania o
uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego, kompetencji: rozumienia i akceptacji zasad etyki w zawodzie doradcy
podatkowego.
Literatura podstawowa:






Vademecum doradcy podatkowego i biegłego rewidenta. Pod red. B. Dutkiewicz. DatevSynfonia, Warszawa 2010.
W. Nykiel, Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz. Pod red. A. Mariańskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
J.A.Zielinski: Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie. Wolters Kluwer, Warszawa 2008 .
M. Gotowicz: Doradca podatkowy. Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Sobieska, D. Szczygieł, J. Polańska-Solarz, A. Stażecki, Księga pomocy doradcy podatkowego w przypadku zagrożeń
związanych ze specyfiką zawodu. Pod red. I Sobieskiej, KIDP, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:




Sobieska: Determinanty rozwoju doradztwa podatkowego w Polsce. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab.
prof. US Jolanty Iwin-Garzyńskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, Szczecin 2011.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym oraz ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o
doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r., nr 122, poz. 826.
Uchwała nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do
uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006r. w sprawie zasad etyki
doradców podatkowych ze zm.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Doradztwo finansowo - księgowe
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

PODSTAWY REWIZJI FINANSOWEJ

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

III

6

wykłady

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. Ignacy Dziedziczak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: idziedz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada co najmniej podstawową znajomość tematyki z zakresu wiedzy o społeczeństwie, podstaw
przedsiębiorczości oraz finansów i rachunkowości



umiejętności (1): student posiada umiejętność kojarzenia wiedzy z różnych dyscyplin



kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystać interpretacji przepisów prawa i ze źródeł wiedzy dostępnych w
Internecie.

Cele przedmiotu: Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące rewizji finansowej – istoty, funkcji, techniki i metod
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




zapoznanie się z metodami i technikami rewizji finansowej
uzyskanie wiedzy o normach prawa dotyczących uwiarygodniania informacji finansowej
poznanie możliwości prewencyjnych kontroli wewnętrznej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





wyrobienie umiejętności rozpoznawania funkcji kontroli wewnętrznej podejmowanych dla podnoszenia jakości informacji
finansowej
nabycie umiejętności korzystania z wyników pracy biegłego rewidenta
opanowanie podstawowych metod i technik rewizyjnych, używanych dla uwiarygodniania informacji finansowej.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




uwrażliwienie na zagrożenia, które może powodować nierzetelne sprawozdanie finansowe
osiągnięcie zdolności do kooperacji z kontrolerem wewnętrznym, audytorem wewnętrznym i biegłym rewidentem w
procesie uwiarygodniania informacji finansowej .

Metody dydaktyczne: wykład z komputerową prezentacją stosowanych metod i technik sprawdzania informacji
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
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W1 – Wprowadzenie do rewizji finansowej (pojęcie, cel, przedmiot, zakres, podmiot badający, organizacja samorządu,
funkcje biegłego rewidenta, usługi biegłego rewidenta) (2h)



W2 – Podstawy rewizji finansowej (standardy, normy prawne, normy zawodowe, wskazówki) (1h)



W3 – Środowisko rewizji finansowej (otoczenie zewnętrzne, systemy wewnętrzne, kontrola wewnętrzna, audyt
wewnętrzny, problem ryzyka w środowisku rewizji) (2h)



W4 – Podstawowe elementy metodyczne rewizji finansowej (odmiany metod rewizji, czynniki wyboru metody, cele
dowodzenia, rodzaje dowodów, narzędzia biegłego, ryzyko badania, odmiany ryzyka, pola ryzyka, zgodność i istotność,
szacowanie ryzyka (3h)



W5 – Techniki badania (2h)



W6 – Próbkowanie rewizyjne (2h)



W7 – Dokumentacja z badania sprawozdania finansowego (2h)



W8 – Kolokwium (1h)

Forma i warunki zaliczenia: Pisemne kolokwium (zadania + teoria) – 55%
Literatura podstawowa:


Barcikowska A., i inni, Badanie małych średnich jednostek z zastosowaniem krajowych i Międzynarodowych Standardów
Rewizji Finansowej, KIBR, Warszawa 2010.



A. Piechocka-Kałużna, A. Kryśkiewicz-Burnos, R. Kałużny, Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań
finansowych, PWN, Warszawa 2011.



Krzywda D., Rewizja finansowa, SKwP, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2005



T. Strąk, Wyrywkowe badania w audycie wewnętrznym, Economicus, Szczecin 2005.



I. Dziedziczak, Sposób kontroli procedur badania sprawozdań finansowych, , Materiały na II Krajową Konferencję Audytingu,
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2001, ss. 27-36.



I. Dziedziczak, Sposób uwiarygodnienia informacji finansowej, W pracy zbiorowej pod red. Krystyny Znanieckiej pt.
FINANSE, BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA, tom II FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, FINANSE PUBLICZNE I PODATKI Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, ss. 81-90.


Literatura uzupełniająca:


Z. Fedak, Rewizja sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1996.



A. Hołda, J. Pociecha, Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.



Praca zbiorowa, System rachunkowości wspomaganej komputerem, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa,
Warszawa 1999, rozdział 9 i 10.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Rachunkowości

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Doradztwo finansowo – księgowe
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

DORADZTWO KSIĘGOWE
Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

III

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Wykłady

15

Ćwiczenia

15

5

Punkty
ECTS:

Język wykładowy

specjalnościowy

polski

2

Laboratoria
Wykłady
Niestacjonarne

Typ przedmiotu

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Stanisław Hońko
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: honko@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student posiada wiedzę z rachunkowości finansowej i podstaw prawa gospodarczego,



umiejętności: student potrafi analizować źródła prawa,



kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie,

Cele przedmiotu:
Zdobycie umiejętności wykorzystywania przepisów prawa do świadczenia usług doradztwa księgowego.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




student zna przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące funkcjonowania spółek z o.o.
student zna prawa wyboru w zakresie ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej,
student posiada wiedzę na temat funkcjonalności wybranych systemów finansowo – księgowych,
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





student potrafi przygotować dokumentację rejestracyjną spółki z o.o.
student jest w stanie opracować dokumentację zasad (polityki) rachunkowości spółki z o.o.
student potrafi interpretować przepisy i ocenia konsekwencje zastosowania rozwiązań wariantowych.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych, uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne.

Metody dydaktyczne: wykład w formie prezentacji multimedialnej, praca w grupie z zastosowaniem materiałów źródłowych,
ćwiczenia z wykorzystaniem dokumentów źródłowych i aktów prawnych.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów):
Wykłady:


W1 – Wybór formy prawnej działalności. Zakładanie spółki z o.o. (2h SS, 2h SN).



W 2 – Prawne podstawy funkcjonowania spółek z o.o. (2h SS, 2h SN).



W 3 – Doradztwo w zakresie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości spółki z o.o. (2H SS, 2h SN),



W 4 i 5– Przedstawienie praw wyboru w zakresie ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej (4H SS, 4h SN),



W 6 i 7 – Zadania sytuacyjne dotyczące rozwiązań wariantowych w rachunkowości (4H SS, 4h SN),
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W8 – Zaliczenie (1h SS, 1h SN)



ĆW1 i 2 – Przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej spółki z o.o. (4h SS, 4h SN).



ĆW 3 i 4 – Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości (4h SS, 4h SN).



ĆW 5 – Doradztwo w zakresie obiegu dowodów księgowych (2H SS, 2h SN),



ĆW 6 – Podstawy rachunkowości podatkowej (2H SS, 2h SN),



ĆW 7 – Podstawy rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (2H SS, 2h SN),



ĆW8 – Omówienie projektów przygotowanych przez studentów (1h SS, 1h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie przedmiotu obejmuje:


zaliczenie wykładów, na które składa się test z jedną prawidłową odpowiedzią i 3-4 zadania sytuacyjne,



zaliczenie ćwiczeń, wymagające opracowania przez studentów dokumentacji spółki z o.o.

Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładów i ćwiczeń. Na ocenę końcową ma wpływ aktywność studentów.
Literatura podstawowa:


Kiziukiewicz T.: Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002 r.



Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U z 2009 r. nr 152, poz. 1223, ze zm.



Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U z 2000 r. nr 94, poz. 1076 ze zm.



Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.



Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm..

Literatura uzupełniająca:


Tuczko J. Rachunkowość można zrozumieć, Difin, Warszawa 2008 r.



Serwisy internetowe: Infor, Gofin, Wiedza i Praktyka (potralfk.pl)



System informacji podatkowej: sip.mf.gov.pl



Serwisy internetowe dla księgowych.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Doradztwo Finansowo - Księgowe
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

DORADZTWO INWESTYCYJNE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

III

6

wykłady

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

2

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Waldemar Aspadarec
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: goniag@poczta.fm
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada znajomość z zakresu finansów, makroekonomii i rynku finansowego



umiejętności (1): student posiada umiejętność wykonywania operacji matematycznych



kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w internecie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów zachodzących na rynku finansowym w obszarze
doradztwa finansowego
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




zrozumienie istoty działania instrumentów finansowych na potrzeby zawierania transakcji na rynku finansowym (w obszarze
rynku regulowanego i pozagiełdowego)
uzyskanie wiedzy o funkcjach rynku finansowego, odsłonięcie motywów angażowania się w transakcje na rynku
kapitałowym i terminowym
uzyskanie wiedzy o strukturze i ewolucji współczesnego rynku instrumentów finansowych, zarówno w wymiarze krajowym
jak i globalnym
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





uzyskanie umiejętności przeprowadzania transakcji instrumentami finansowymi
umiejętność określania związków między transakcjami instrumentami finansowymi a uwarunkowaniami społeczno
politycznymi
zdobycie umiejętności analizowania wpływu wykorzystywania instrumentów finansowych przez instytucje finansowe i
niefinansowe w oparciu o kryteria rentowności, płynności i ryzyka
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




zdolność do komunikowania się z otoczeniem gospodarczym i przekazywania wiedzy z zakresu reguł funkcjonowania
współczesnego rynku finansowego
rozbudzenie zainteresowania dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk na rynku finansowym, przykłady wykorzystania
instrumentów finansowych na rzeczywistych danych rynkowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


Kryteria klasyfikacyjne instrumentów finansowych
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Fundusze inwestycyjne



Inwestycje alternatywne



Transakcje rynku walutowego



Instrumenty finansowe a źródła finansowania przedsiębiorstw.



Instrumenty pochodne i ich wycena,



Instrumenty strukturyzowane.



Instrumenty finansowe na GPW.



Instrumenty pasywnego inwestowania – ETF, CTF

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny w formie testu – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje 10 pytań zawierających także zagadnienia dotyczące interpretacji bieżących zjawisk zachodzących na
rynku finansowym, oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć.
Literatura podstawowa:


J.C.Francis: Inwestycje. Analiza i zarządzanie. WIG Press, Warszawa 2000.



F.K.Reilly, K.C.Brown: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. PWE, Warszawa 2001 (Tom I i II)



W. Dębski: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007



K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje, PWN, Warszawa 2004



J. Hull: Transakcje terminowe i opcje – wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997

Literatura uzupełniająca:


W.Tarczyński, M.Zwolankowski: Inżynieria finansowa. Instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem. Agencja
Wydawnicza Placet, Warszawa 1999



U. Gabryelczyk, „Fundusze inwestycyjne. Rodzaje. Zasady funkcjonowania. Efektywność.” Oficyna wydawnicza Warszawa
2006



J. Barton, K. Van Tharp, S. Sjuggerud “Bezpieczne strategie inwestycyjne. Jak osiągnąć wolność finansową”, Wolters Kluwer
Polska Oficyna 2005.



Pruchnicka-Grabias „Inwestycje alternatywne” Warszawa 2008 CeDeWu.

Europejski System Punktów Kredytowych

153
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalność: FiR/Doradztwo finansowo - księgowe
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

MONITORING FINANSOWY

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

III

6

wykłady

15

2

specjalizacyjny

polski

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: Dr Agnieszka Perepeczo
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: perepecz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): Student posiada wiedzę z podstaw rachunkowości oraz finansów przedsiębiorstw



umiejętności (1): student potrafi dokonać kalkulacji finansowych w arkuszu kalkulacyjnym



kompetencji (postaw) (1): student potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do analizowania procesów w
przedsiębiorstwie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji zagrożeń i szans o charakterze finansowym i ich monitorowania w
przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy z zakresu monitorowania procesów finansowych przedsiębiorstwie
rozumienie wielości i złożoności procesów finansowych w przedsiębiorstwie
rozumienie czynników finansowych zagrożenia i szans działalności przedsiębiorstwa i wynikających z nich przesłanek do
monitorowania procesów finansowych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





nabycie umiejętności prawidłowego zinterpretowanie i wyjaśnia procesów finansowych w przedsiębiorstwie finansowej
nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania i monitorowania sytuacji
finansowej przedsiębiorstw
nabycie umiejętności właściwego analizowania szans i zagrożeń działalności przedsiębiorstwa oraz formułowania własnych
opinii na ten temat
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




nabycie zdolności do komunikowania się z otoczeniem i przekazywanie wiedzy z zakresu monitorowania sytuacji finansowej
przedsiębiorstw
rozbudzenie zainteresowania dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: Wykład w formie prezentacie multimedialnej powiązany z dyskusją o monitorowaniu sytuacji finansowej
w polskich przedsiębiorstw oraz kalkulacje zespołowe (zajęcia w laboratorium komputerowym) w zakresie zastosowań arkusza
kalkulacyjnego w monitoringu finansowym.
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Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Monitoring finansowy: wymysł czy potrzeba . Miejsce monitoringu finansowego w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
(2 h, SS)
W2 –Źródła informacji na potrzeby monitoringu szans i zagrożeń finansowych prowadzonej działalności. Rozpoznawanie
sygnałów zewnętrznych i wewnętrznych informujących o sytuacji firmy. Rola internetu jako źródła informacyjnego. (2 h, SS)
W3 – Kluczowe obszary monitoringu finansowego (2 h, SS)
W4 – Systemy informatyczne w monitoringu finansowych (2 h, SS)
W5 (wykład połączony z pracą w laboratorium komputerowym) – Narzędzia i mierniki monitorowania sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa (rentowność, płynność, zdolność kredytowa, zrównoważona karta wyników. (2 h, SS)
W6 (wykład połączony z pracą w laboratorium komputerowym) – Konstrukcja i zawartość merytoryczna okresowych i rocznych
sprawozdań finansowych zarządu uwzględniających wymagania kodeksowe i prawne oraz wymagania stawiane przez rady
nadzorcze i zgromadzenia wspólników. (2 h, SS)
W7 (wykład połączony z pracą w laboratorium komputerowym) – Budowa modeli monitoringu finansowego prowadzonej
działalności przez dany podmiot gospodarczy. Przygotowanie do działalności gospodarczej - aspekty finansowe (2 h, SS)
W8 – Studium przypadku monitoringu finansowego budżetu dla wybranego przedsięwzięcia(1 h, SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci zaliczają na podstawie:
Zaliczenia pisemnego (50%) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności. Sprawdzian
obejmuje pytania testowe (do 10) i zadania sytuacyjne ( do 4).
Projektu własnego (50%) –projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenie w zakresie umiejętności.
Projekt powinien zawierać plan finansowy wybranych obszarów kluczowych i system jego monitorowania w arkuszu kalkulacyjny
dla wybranego przedsięwzięcia.
Literatura podstawowa:


M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN,
Warszawa 2007.



A. Skowronek-Kielczrek, Z. Leszczyński: Controling. Analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem. DIFIN, 2007.



A. Mytlewski: Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007



A. Rutkowski, Zarządzanie finansami. PWE Warszawa 2007;



W. Pluta, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach. PWE Warszawa 1999;

Literatura uzupełniająca:


AA. Szablewski, R. Tuziemek, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltex 2004



S. Slatter, D. Lovett, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. WIG – Press,
Warszawa 2001.



R. A. C. Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2003



L. Kowalczyk, Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa. Difin. 1999.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość / spec. Rachunkowość w zarządzaniu, Doradztwo finansowo-księgowe
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
(DFK)
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

III

5 (RwZ)

wykłady

15

6 (DFK)

ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

specjalizacyjny

polski

laboratoria
III
Niestacjonarne

5 (RwZ)

wykłady

15

6 (DFK)

ćwiczenia

10

laboratoria
Prowadzący przedmiot: Dr Przemysław Mućko,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Przemyslaw.Mucko@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


Wiedzy: znajomość zasad ewidencji operacji gospodarczych oraz instrumentów finansowania działalności gospodarczej i
aktywów inwestycyjnych na rynku finansowym



Umiejętności: klasyfikacji majątku i źródeł finansowania oraz ewidencji operacji gospodarczych



Kompetencji (postaw): przygotowanie do analizy aktów prawnych, nawyki samodzielnego studiowania

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zasady ujmowania, wyceny i ujawniania informacji o instrumentach finansowych w księgach rachunkowych
i sprawozdaniach finansowych zgodnie z polskim prawem bilansowym
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Zrozumienie zasad ujmowania instrumentów finansowych w rachunkowości oraz ich cech istotnych dla klasyfikacji
Znajomość zasad i technik wyceny instrumentów finansowych
Zrozumienie zasad ujawniania informacji w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w zakresie ryzyka finansowego
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Identyfikacja i klasyfikacja instrumentów finansowych zgodnie z prawem bilansowym
Wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym
Sporządzanie fragmentów informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności dotyczących instrumentów finansowych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Ocena użyteczności informacji dostarczanych w sprawozdaniu finansowym

Metody dydaktyczne: wykłady, zadania obliczeniowe, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 — Istota i regulacje prawne rachunkowości instrumentów finansowych (2h SS, 2h SN)
W2 — Zasady wyceny instrumentów finansowych: wartość godziwa, cena nabycia, koszty zakupu, skorygowana cena nabycia,
efektywna stopa procentowa. Utrata wartości akty(2h SS, 2h SN)
W3 — Klasyfikacja instrumentów finansowych (2h SS, 2h SN)
W4 — Aktywa finansowe z prawem do kapitału (2h SS, 2h SN)
W5 — Dłużne papiery wartościowe oraz pożyczki i należności. Zobowiązania finansowe (2h SS, 2h SN)
W6 — Rachunkowość zabezpieczeń: zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych (3h SS, 3h SN)
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W7 — Prezentacja informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności (2h SS, 2h
SN)
ĆW1 — Identyfikacja instrumentów finansowych (2h SS, 1h SN)
ĆW2 — Klasyfikacja instrumentów finansowych (2h SS, 2h SN)
ĆW3 — Ewidencja , wycena wstępna i bilansowa, przekwalifikowanie, utrata wartości aktywów z prawem do kapitału (2h SS, 2h
SN)
ĆW4 — Ewidencja, wycena wstępna i bilansowa, utrata wartości aktywów dłużnych i zobowiązań finansowych (2h SS, 2h SN)
ĆW5 — Rachunkowość zabezpieczeń: ewidencja, wycena i prezentacja skutków operacji zabezpieczających (3h SS, 1h SN)
ĆW6 — Zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności dotyczących instrumentów
finansowych (2h SS, 1h SN)
ĆW7 — Zaliczenie (2h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia: Pisemne zaliczenie obejmujące:


test — do oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy



zadania obliczeniowe i sytuacyjne — do oceny efektów kształcenia w zakresie umiejętności

Literatura podstawowa:


Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.)



Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny,
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r. ze zm.)



P. Mućko, Instrumenty zabezpieczające [w:] Zaawansowana rachunkowość finansowa w przykładach i zadaniach, red. K.
Winiarska, CH Beck, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:


W. Gos, A. Bachorz, Rachunkowość instrumentów finansowych: materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, Wydaw.
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.



A. Żebruń, Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin, Warszawa 2010.



M. Frendzel, Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
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Przedmioty specjalizacyjne:
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i bankowość
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Finanse przedsiębiorstw i bankowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

PROCEDURY I OPERACJE BANKOWE

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

II

4

wykłady

15

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

specjalizacyjny

polski

3

Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Marek Zwolankowski, dr Sławomir Franek
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: sfranek@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada znajomość tematyki z zakresu podstaw bankowości



umiejętności (1): student posiada umiejętność analizy wykorzystywania instrumentów finansowych z punktu widzenia
potrzeb instytucji finansowych



kompetencji (postaw) (1): student potrafi komunikować się z otoczeniem w zakresie podstawowych reguł działania banków

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów tworzenia i oferowania produktów bankowych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy z zakresu rodzajów operacji bankowych i reguł ich przeprowadzania
rozumienie roli pośrednictwa bankowego w zaspokajaniu potrzeb podmiotów niefinansowych
uzyskanie wiedzy o wpływie procedur bankowych na stabilność systemu finansowego
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





uzyskanie umiejętności określania czynników determinujących rentowność i ryzyko operacji bankowych
umiejętność dokonywania wyboru oferty produktowej banków dostosowanej do indywidualnych preferencji
zdobycie umiejętności porównywania i oceny zasad przeprowadzania operacji bankowych w różnych bankach
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)





zdolność do przejrzystego prezentowania wad i zalet poszczególnych produktów bankowych
rozbudzenie zainteresowana dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności w zakresie tworzenia oferty
produktowej banków
umiejętność pracy grupowej poświęconej analizie regulacji wewnętrznych banków

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze bankowości, ćwiczenia z
wykorzystaniem analizy danych źródłowych (głównie z Internetu – oferta wybranych banków) dotyczących zasad
przeprowadzania operacji bankowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Wpływ banku centralnego na działalność operacyjną banków komercyjnych (2 h SS, 2 h SN)
W2- Nadzór bankowy a działalność bankowa. Rekomendacje nadzorcze. MIFID (2 h SS, 2 h SN)
W3- Nowoczesne tendencje w zarządzaniu bankiem komercyjnym Strategia, struktury organizacyjne, znaczenie
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nowoczesnych systemów informatycznych, rola kontroli wewnętrznej (2 h SS, 2 h SN)
W4 i W5 – Metody zarządzania aktywami i pasywami banku. Przegląd modeli badania zdolności kredytowej (4 h SS, 4 h SN)
W6 – Segmentacja klientów w bankowości. Istota bankowości relacyjnej (2 h SS, 2 h SN)
W7 – Aktywność banków na rynku finansowym (2 h SS, 2 h SN)
W8 – Innowacje bankowe (1 h SS, 1 h SN)
ĆW1 – Reguły działania banków w świetle prawa bankowego (2 h SS, 2 h SN)
ĆW2 - Przegląd produktów depozytowych w polskich bankach (2 h SS, 2 h SN)
ĆW3 – Porównanie cen produktów i usług bankowych. Produkty lokacyjne, kredytowe, spread walutowy (2 h SS, 2 h SN)
ĆW5 – Porównanie aktualnej oferty banków w zakresie kredytów hipotecznych (2 h SS, 2 h SN)
ĆW5 – Zasady działania sytemu płatniczego. ELIXIR, SORBNET, TARGET, SEPA (2 h SS, 2 h SN)
ĆW6 – Specyfika produktów private banking. Bankowość inwestycyjna (2 h SS, 2 h SN)
ĆW7 – Uwarunkowania bankowości elektronicznej (2 h SS, 2 h SN)
ĆW8 – Kolokwium (1 h SS, 1 h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne –ocena z testu obejmującego sprawdzenie wiedzy i umiejętności pozyskanej w trakcie wykładów i ćwiczeń
(maksymalna ocena 4), możliwość podwyższenia oceny (o stopień) w przypadku aktywności podczas ćwiczeń, w szczególności
ĆW2, ĆW3, ĆW4, ĆW7
Literatura podstawowa:


red. E. Bogacka-Kisiel, Procedury i usługi bankowe, AE Wrocław 2000



red. D. Korenik , Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:


J. Harasim, Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu Warszawa 2011



Red. A. Szelągowska, Współczesna bankowość korporacyjna, CedeWu, Warszawa2011



Red. A. Szelągowska, Współczesna bankowość inwestycyjna, CeDeWu , Warszawa 2009



E. Miklaszewska, Bank na rynku finansowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2010



B. Świecka, Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2008



Źródła internetowe: KNF i strony poszczególnych banków
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Finanse przedsiębiorstw i bankowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

KALKULACJE FINANSOWE

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

4

Wykłady

15

2

specjalizacyjny

polski

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Adam Adamczyk
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: adam.adamczyk@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada podstawową wiedzę nt. instrumentów finansowych , zna podstawy matematyki finansowej



umiejętności (1): podstawowe umiejętności w zakresie wyznaczania zmiennej wartości pieniądza w czasie, umiejętność
posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel



kompetencji (postaw) (1): Student potrafi samodzielnie szukać informacji, rozwiązywać matematyczne zadania z treścią

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia niezbędne na wszystkich stanowiskach finansowych jak dla osób zarządzających finansami
osobistymi
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw matematyki bankowej
Uzyskanie wiedzy dotyczącej prawidłowości występujących przy wycenie instrumentów finansowych
Uzyskanie wiedzy o metodach kwantyfikacji i zarządzania ryzykiem
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





uzyskanie umiejętności wyznaczania RRSO kredytów o różnych harmonogramach spłat z uwzględnieniem karencji w spłacie
oraz wypłat w transzach
umiejętność uwzględniania w rachunku pieniądza w czasie inflacji oraz częstotliwości kapitalizacji
zdobycie umiejętności wykorzystywania zaawansowanych funkcji finansowych pakietu Microsoft Excel
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



zdolność do komunikowania się z otoczeniem i przekazywania podstawowej wiedzę z zakresu reguł funkcjonowania
współczesnego systemu finansowego

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z wykorzystaniem rzutnika i arkusza Microsoft Excel a także zajęcia w laboratorium
komputerowym.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


Rachunek odsetek prostych a rachunek odsetek złożonych, konwencje roku odsetkowego (2 godz.),



Nominalna, realna i efektywna stopa procentowa ( 2 godz.),



Amortyzacja kredytów o nietypowym planie spłat ( 2 godz.),
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Amortyzacja kredytów wypłacanych w transzach oraz z karencją w spłacie (2 godz.),



Całkowity łączny koszt kredytu – kalkulacja RRSO (2 godz.),



Ryzyko kursowe w kredytach walutowych i indeksowanych (2 godz.),



Wyznaczanie stóp zwrotu z lokat i inwestycji (2 godz.),



Zaliczenie ( 1 godz.).

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej polega na rozwiązaniu 4 zadań . Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie przynajmniej 50%
punktacji.
Literatura podstawowa:


Steiner R. Kalkulacje finansowe, Wydawnictwo Oficyna Ekonom. 2000



Sobczyk M., Kalkulacje finansowe, PLACET 2007.

Literatura uzupełniająca:


Chmielowiec ., Kuziak K., Podstawy matematyki finansowej, AE, Wrocław, 2001,



Borowski J., Golański R., Kasprzyk K., Melon L., Podgórska M, Matematyka finansowa, SGH, 2003
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Finanse przedsiębiorstw i bankowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

II

4

wykłady

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

1

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: DR AGNIESZKA PEREPECZO
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: perepecz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): Student posiada wiedzę z podstaw prawa, zarządzania oraz podstaw finansów przedsiębiorstw i rachunkowości



umiejętności (1): student potrafi analizować akty prawne



kompetencji (postaw) (1): student potrafi pracować w grupie, jest przygotowany do analizowania procesów zachodzących w
przedsiębiorstwie oraz

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i zrozumieniu ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy z zakresu zasad ładu korporacyjnego
rozumienie złożoności i interdyscyplinarności nadzoru korporacyjnego
rozumienie wpływu otoczenia na dynamikę regulacji twardych i miękkich zasad ładu korporacyjnego
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania i wyjaśnia zjawisk dotyczących nadzoru korporacyjnego
nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania zjawisk dotyczący nadzoru
korporacyjnego
nabycie umiejętności właściwego analizowania czynników kształtujących modele ładu korporacyjnego w przeszłości i
współcześnie oraz formułowania własnych opinii na ten temat
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




nabycie zdolności do komunikowania się z otoczeniem i przekazywanie wiedzy z zakresu ładu korporacyjnego
przedsiębiorstw
rozbudzenie zainteresowania dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: Wykład w formie prezentacie multimedialnej powiązany z dyskusją na temat współczesnych problemów
nadzoru korporacyjnego.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Grupy interesów w strukturach przedsiębiorstw jako źródło konfliktów w przedsiębiorstwie. Geneza i pojęcie ładu
korporacyjnego (2 h, SS)
W2 – Interdyscyplinarny charakter ładu korporacyjnego. Teoria agencji – źródło podstaw teoretycznych ładu korporacyjnego. (2
h, SS)
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W3 – Wpływ uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa na kształtowanie się modeli nadzoru
korporacyjnego. Przegląd modeli na świecie (model amerykański, brytyjski, niemiecki, japoński). Ewolucja systemów i
dalsze kierunki zmian (2 h, SS)
W4 – Regulacje twarde i miękkie. Kodeks spółek handlowych a ład korporacyjny. Funkcje kodeksów zasad ładu korporacyjnego(2
h, SS)
W5 – Rys historyczny kodeksów zasad ładu korporacyjnego w Polsce. Porównanie kolejnych kodeksów zasad ładu
korporacyjnego w Polsce. (2 h, SS)
W6 – Przegląd zasad obowiązującego kodeksu dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. (2 h, SS)
W7 – Zasada „complain or explain”. Oceny przestrzegania kodeksów dobrych praktyk w Polsce i na Świecie (1 h, SS)
W8 – Przegląd zasad ładu korporacyjnego w Europie i na Świecie (USA, UK, Unia Europejska, OECD, Bank Światowy (2 h, SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie:
Zaliczenia pisemnego-sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności.
Zaliczenie pisemne obejmuje interpretację 6 zagadnień problemowych z danej tematyki
Literatura podstawowa:


J. Jeżak, Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.



M. Jerzemowska, Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2001.



M. Aluchna, Mechanizmy corporate governance w spółka giełdowych, SGH, Warszawa 2007.



Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2002.

Literatura uzupełniająca:


J.L. Colley JR, J.L. Doyle, G.W. Logan, W. Stettinius, Ład korporacyjny, Liber, Warszawa 2005.


K.A. Lis, H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2005.



Koładkiewicz, I ., Rosłanowska-Plichińska K., Nadzór korporacyjny , Perspektywa międzynarodowa Poltext, Warszawa 1999.



Serwis internetowy GPW S.A.



Serwis internetowy Polskiego Forum Corporate Governance.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Finanse przedsiębiorstw i bankowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

INSTRUMENTY FINANSOWE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

III

5

wykłady

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

2

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Waldemar Aspadarec
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: goniag@poczta.fm
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada znajomość z zakresu finansów



umiejętności (1): student posiada umiejętność wykonywania operacji matematycznych



kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w internecie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów zachodzących na rynku finansowym.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




zrozumienie istoty działania instrumentów finansowych na potrzeby zawierania transakcji na rynku finansowym (w obszarze
rynku regulowanego i pozagiełdowego)
uzyskanie wiedzy o funkcjach rynku finansowego, odsłonięcie motywów angażowania się w transakcje na rynku
kapitałowym i terminowym
uzyskanie wiedzy o strukturze i ewolucji współczesnego rynku instrumentów finansowych, zarówno w wymiarze krajowym
jak i globalnym
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





uzyskanie umiejętności przeprowadzania transakcji instrumentami finansowymi
umiejętność określania związków między transakcjami instrumentami finansowymi a uwarunkowaniami społeczno
politycznymi
zdobycie umiejętności analizowania wpływu wykorzystywania instrumentów finansowych przez instytucje finansowe i
niefinansowe w oparciu o kryteria rentowności, płynności i ryzyka
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




zdolność do komunikowania się z otoczeniem i przekazywania podstawowej wiedzy z zakresu reguł funkcjonowania
współczesnego rynku finansowego
rozbudzenie zainteresowania dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk na rynku finansowym, przykłady wykorzystania
instrumentów finansowych na rzeczywistych danych rynkowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


Kryteria klasyfikacyjne instrumentów finansowych



Instrumenty rynku pieniężnego: bon skarbowy, KPD, bon pieniężny, certyfikat depozytowy, lokaty międzybankowe
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Transakcje rynku walutowego



Instrumenty finansowe a źródła finansowania przedsiębiorstw.



Instrumenty pochodne i ich wycena.



Instrumenty strukturyzowane.



Instrumenty finansowe na GPW.

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny w formie testu – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje 10 pytań zawierających także zagadnienia dotyczące interpretacji bieżących zjawisk zachodzących na
rynku finansowym, oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć.
Literatura podstawowa:


J.C.Francis: Inwestycje. Analiza i zarządzanie. WIG Press, Warszawa 2000.



A. Sopoćko: Rynkowe instrumenty finansowe. PWN, Warszawa 2005



W. Dębski: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007



K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje, PWN, Warszawa 2004



J. Hull: Transakcje terminowe i opcje – wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997

Literatura uzupełniająca:


W.Tarczyński, M.Zwolankowski: Inżynieria finansowa. Instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem. Agencja
Wydawnicza Placet, Warszawa 1999



A. Sławiński: Rynki finansowe. PWE, Warszawa 2006



W. Tarczyński, M. Zwolankowski: Innowacje finansowe, Placet, Warszawa 1999
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Finanse przedsiębiorstw i bankowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA
Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

III

5

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady

15

1

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Marek Zwolankowski,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mzwolankowski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy : student zna podstawy bankowości i potrafi określić zasadnicze różnice pomiędzy różnymi formami własności
(własność państwowa, spółdzielcza i prywatna)



umiejętności: student potrafi interpretować strukturę organizacyjną banku, rozumie zasady analizy sprawozdania
finansowego banku



kompetencji: student potrafi pracować w małych zespołach badawczych, akceptuje cel pracy w grupie, posiada umiejętność
interpretacji aktów prawnych

Cele przedmiotu:
Oczekiwanym efektem przedmiotu jest zbudowanie przesłanek do zrozumienia roli i miejsca sektora bankowości spółdzielczej w
polskim systemie bankowym. Ważnym celem jest szeroki opis specyfiki i potencjału strategicznego bankowości spółdzielczej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY


zrozumienie tradycji i kierunków ewolucji bankowości spółdzielczej, jako fundamentów jej zdolności konkurencyjnej



poznanie modeli (a na tym tle wzorców) europejskiej bankowości spółdzielczej i ich konfrontacja z formułą organizacyjnoprawną bankowości spółdzielczej w Polsce
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



zrozumienie wpływu prawnego uregulowania spółdzielczości na zarządzanie bankiem spółdzielczym



umiejętność analizy produktów banków spółdzielczych i procedur zawierania umów z baniem spółdzielczym



umiejętność rozpoznawania potencjału strategicznego banku spółdzielczego (zwłaszcza jego
bezpieczeństwa, związanego z konserwatywnym podejściem do zarządzania ryzykiem)



umiejętność dokonania analizy SWOT wybranego banku spółdzielczego

wypłacalności i

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


student potrafi określić zalety spółdzielczej formy własności w bankowości



student rozumie, że ważnym wyznacznikiem potencjału strategicznego i zdolność konkurencyjnej banku spółdzielczego jest
więź ze społecznością lokalną

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem dokumentów źródłowych banków spółdzielczych. Zastosowanie raportów
European Assotiation of Co-Operative Banks, w zakresie diagnozy tendencji w europejskiej bankowości spółdzielczej (ze
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szczególnym uwzględnieniem wyzwań po kryzysie finansowym)
Treści merytoryczne przedmiotu:
1.

Specyfika banków spółdzielczych i ich potencjał strategiczny. Podstawy prawne i organizacja bankowości spółdzielczej
(2h).

2.

Europejskie modele bankowości spółdzielczej. Wnioski dla Polski (2h).

3.

Analiza SWOT dla sektora banków spółdzielczych (2h).

4.

Produkty banków spółdzielczych i ich specyfika (2h).

5.

Procedury i operacje banku spółdzielczego (2h).

6.

Kompleksowe badanie pozycji rynkowej i kondycji ekonomicznej banku spółdzielczego (2h).

7.

Tendencje, perspektywy rozwoju i wyzwania w bankowości spółdzielczej. Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze (3h).

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny, z naciskiem na weryfikację zrozumienia przez studenta specyfiki – prawnej, ekonomicznej i finansowej banków spółdzielczych. Jedno z pytań dotyczyć będzie charakterystyki wybranego modelu europejskiej bankowości spółdzielczej
(modele: niemiecki, francuski, holenderski, austriacki i włoski)
Literatura podstawowa:


Funkcjonowanie bankowych grup spółdzielczych a Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu, Wrocław 2008



A.Zalcewicz, Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Wolters Kluwer, 2009

Literatura uzupełniająca:


A.Alińska, Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej, Twigger, warszawa 2002



Raporty NBP i KNF o kondycji sektora bankowego w Polsce



Czasopisma specjalistyczne (Bank i Kredyt, Bank, Gazeta Bankowa)
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012

Jednostka organizacyjna US:

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/FPiB
Rodzaj studiów: I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

OBCIĄŻENIA FISKALNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

III

5

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

wykłady

15

3

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia

15

Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Teresa Królikowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: lapin@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) student zna podstawy nauki finansów, finansów publicznych, finansów, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości
i prawa



umiejętności (1) student dostrzega związki miedzy sferą regulacyjną a funkcjonowaniem przedsiębiorstwa



kompetencji (postaw) (1) student korzysta z internetowej bazy danych finansowych, poprawnie analizuje teksty
ekonomiczne, sprawnie wyszukuje w zbiorach internetowych potrzebne akty prawne i wykazuje chęć interpretowania
odpowiednich regulacji.

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu istoty i podatkowych i para podatkowych obciążeniach
przedsiębiorstw.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy w zakresie klasyfikacji, funkcji, konstrukcji i cech szczególnych poszczególnych obciążeń fiskalnych
przedsiębiorstwa
poznanie metod zarządzania obciążeniami fiskalnymi
rozróżnianie strategii podatkowych przedsiębiorstw
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





potrafi wykorzystywać metody optymalizowania obciążeń fiskalnych, służące w szczególności ich minimalizacji oraz
optymalizacji ich rozkładu w czasie
nabywa umiejętność analizowaniu działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu aspektów
fiskalnych
posiada umiejętność przewidywania efektów (skutków) finansowych, jakie mogą wynikać ze zmian wybranych elementów w
konstrukcji podatków.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



potrafi uwzględniać czynniki fiskalne przy podejmowaniu decyzji w zakresie instytucjonalnej i funkcjonalnej sfery działania
przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne: tematy wykładowe opracowane z wykorzystaniem Microsoft PowerPoint i z zastosowaniem metody
przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
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W! - Istota obciążeń fiskalnych Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw (2h SS).
W2 – Ogólna charakterystyka podatków dochodowych. (2h SS).
W3 – Wybrane strategie w podatkach dochodowych (4h SS).
W4 - Opodatkowanie dochodów osiąganych poza krajem a strategia wykorzystania umów o podwójnym opodatkowaniu (2h SS).
W5 - Wpływ podatków pośrednich na działalność podmiotów gospodarczych (2h SS).
W6 – Podatki obciążające wynik finansowy przedsiębiorstwa (1h.SS).
W7 – Składki ZUS jako element składowy kosztów pracy oraz pozostałe obciążenia fiskalne przedsiębiorstw (2h SS).
ĆW1 – Podatek dochodowy od osób prawnych – ustalanie wielkości zobowiazania z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i
podatku (4h SS).
ĆW2 – Podatek dochodowy od osób fizycznych - ustalanie wielkości zobowiazania z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i
podatku (4h SS).
ĆW3 – Zryczałtowany podatek od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (2h SS).
ĆW4 – Karta podatkowa – analiza wybranych przypadków (2h SS).
ĆW5 – Podatek od towarów i usług- ustalanie wielkości zobowiazania (2h SS).
ĆW6 – Ustalanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne -przykłady (2h SS).
ĆW7 - Kolokwium(1h SS).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego z części wykładowej w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących
szczególnie strategii podatkowych i opodatkowania dochodów zagranicznych oraz części ćwiczeniowej w zakresie umiejętności
ustalania zobowiazań podatkowych:
Literatura podstawowa:


Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009



Kudert S., M Jamroży, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2007



Szczęsny W.: Firma w otoczeniu fiskalnym. Diffin, Warszawa 2004.



Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007



Poszwa M., Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005



Artykuły A. Adamczyka i M. Poszwy zawarte w zeszytach naukowych USz

Literatura uzupełniająca:


Szczodrowski G.: Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002



Sokołowski J.: Zarządzanie przez podatki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995



Hall R., Rabushka A.: Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.SGH, 2003



Wybrane fragmenty najnowszego raportu Banku Światowego –„Doing Business”.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Finanse przedsiębiorstw i bankowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień):
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

WIARYGODNOŚĆ INFORMACJI FINANSOWEJ

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

III

letni

wykłady

15

1

kierunkowy

polski

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. Ignacy Dziedziczak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: idziedz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada co najmniej podstawową znajomość tematyki z zakresu wiedzy o społeczeństwie, podstaw
przedsiębiorczości oraz finansów i rachunkowości



umiejętności (1): student posiada umiejętność kojarzenia wiedzy z różnych dyscyplin



kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystać interpretacji przepisów prawa i ze źródeł wiedzy dostępnych w
Internecie.

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje wiadomości o sposobach działań służących usuwaniu zagrożeń i podnoszeniu jakości informacji finansowej .
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




poznanie możliwości prewencyjnych kontroli wewnętrznej
uzyskanie wiedzy o procesach audytu wewnętrznego
zapoznanie się z metodami i technikami rewizji finansowej.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





wyrobienie umiejętności rozpoznawania funkcji kontroli wewnętrznej podejmowanych dla podnoszenia jakości informacji
finansowej
nabycie umiejętności korzystania z wyników pracy audytora wewnętrznego
opanowanie podstawowych metod i technik rewizyjnych, używanych dla uwiarygodniania informacji finansowej.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




uwrażliwienie na zagrożenia, które może powodować informacja niewiarygodna
osiągnięcie zdolności do kooperacji z kontrolerem wewnętrznym, audytorem wewnętrznym i biegłym rewidentem w
procesie uwiarygodniania informacji finansowej .
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Metody dydaktyczne: wykład z komputerową prezentacją stosowanych metod i technik sprawdzania informacji
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)



w1 – Informacja finansowa i jej właściwości



w2 – Zagrożenia informacji finansowej



w3 – Systemy testowania zagrożeń informacji finansowej



w4 – Podmiot badania rocznych sprawozdań finansowych



w5 – Węzłowe etapy badania sprawozdania finansowego



w6 – Badanie zgodności systemów informacji finansowej



w7 – Sposób badania wiarygodności informacji finansowej



w8 – Dokumentacja z badania sprawozdania finansowego

Forma i warunki zaliczenia: Test z wiedzy i sprawdzenie umiejętności jej stosowania na podanych przykładach
Literatura podstawowa:


Barcikowska A., i inni, Badanie małych średnich jednostek z zastosowaniem krajowych i Międzynarodowych Standardów
Rewizji Finansowej, KIBR, Warszawa 2010



Krzywda D., Rewizja finansowa, SKwP, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2005



Praca zbiorowa, Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:


Encyklopedia rachunkowości, LexisNexis, Warszawa2005, stosowne hasła



Praca zbiorowa, System rachunkowości wspomaganej komputerem, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa,
Warszawa 1999, rozdział 9 i 10.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Finanse przedsiębiorstw i bankowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

FINANSE PRZEDSIĘBIOR STW KOMUNALNYCH

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

III

6

Wykłady

15

2

specjalizacyjny

polski

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Adam Adamczyk, dr Marcin Będzieszak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: adam.adamczyk@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada znajomość tematyki z zakresu finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych



umiejętności (1): student posiada umiejętność analizy aktów prawnych



kompetencji (postaw) (1): student potrafi pracować w grupie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia pozwalające zrozumieć na czym polega specyfika finansowania działalności podmiotów
gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




rozumienie istoty gospodarki komunalnej
uzyskanie wiedzy z zakresu możliwych form prowadzenia działalności komunalnej
uzyskanie wiedzy na temat specyfiki finansowania przedsiębiorstw komunalnych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Uzyskanie umiejętności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw komunalnych z uwzględnieniem specyfiki ich działania
Umiejętność określania związków między przebiegiem zjawisk finansowych a uwarunkowaniami społeczno-politycznymi
Umiejętność oceny polityki władz lokalnych w zakresie działalności komunalnej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Umiejętność pracy w grupie

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze finansów, praca w grupach
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


Przedsiębiorstwa komunalne w teorii finansów (2 godz.),



Rola, znaczenie, cele i specyfika przedsiębiorstw komunalnych (2 godz),



Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw komunalnych w uregulowaniach prawnych z zakresu finansów publicznych (2
godz.),



Analiza finansowa przedsiębiorstw komunalnych (2 godz.),



Źródła finansowania przedsiębiorstw komunalnych (2 godz.) ,



Partnerstwo publiczno prywatne w gospodarce komunalnej ( 2 godz.)
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Przekształcenia podmiotów sfery komunalnej ( 2 godz.)



Zaliczenie ( 1 godz.)

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny w formie testu– sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności.
Obejmuje pytania testowe (do 20 pytań).
Zaliczenie przedmiotu wymaga także wykonania projektu własnego polegającego na ocenie kondycji finansowej wybranego
przedsiębiorstwa komunalnego. Ten element zaliczenia obok umiejętności analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
komunalnego sprawdza również kompetencje społeczne.
Literatura podstawowa:


Gonet W., Spółki komunalne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:


Finanse komunalne, dwumiesięcznik regionalnych izb obrachunkowych



M. Dylewski Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym



Malinowska E. -Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2006



Owsiak S., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2004



Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Finanse przedsiębiorstw i bankowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

FINANSE SEKTORA MSP
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

III

6

wykłady

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

1

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Adam Adamczyk
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: adam.adamczyk@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada znajomość tematyki z zakresu finansów przedsiębiorstw



umiejętności (1): student posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania matematyki finansowej



kompetencji (postaw) (1): student posiada samoorganizacji potrafi stawiać cele i je realizować

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące zrozumieniu specyfiki gospodarki finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Uzyskanie wiedzy na temat istoty, roli i znaczenia MSP w gospodarce
Uzyskanie wiedzy w zakresie specyfiki metod oraz instrumentów finansowania MSP
Uzyskanie wiedzy na temat podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych w MSP
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Uzyskanie umiejętności wyboru optymalnych źródeł finansowania MSP
Uzyskanie umiejętności prowadzenia rachunku efektywności inwestycji w MSP
Uzyskanie umiejętności optymalizacji formy opodatkowania MSP
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Rozwinięcie umiejętności określania celów i ich realizacji

Metody dydaktyczne: Wykład wzbogacony o studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


W1. Podstawy działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw,



W2. Finansowe konsekwencje wyboru formy prawnej MSP



W3. Wybór źródeł finansowania działalności MSP



W4.Ocena efektywności inwestycji w MSP



W5. Wybór formy opodatkowania MSP



W6. Elementy zarządzania ryzykiem finansowym w MSP



W7. Analiza i ocena sytuacji finansowej MSP
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W8. Zaliczenie

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej – zaliczenie skalda się z dwóch części . Pierwsza część testowa składająca się z 15 pytań sprawdza
wiedzę druga część zaliczenia to 4 zadania – ta część zaliczenia sprawdza umiejętności.
Literatura podstawowa:


Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Pod Red. W. Pluty, PWE, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:




P. Dominiak: Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005
Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw. Pod
Red. E. Latoszek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
A. Bielawska: Finanse zagraniczne MSP, PWN, Warszawa 2006
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalność: FiR/Finanse przedsiębiorstw i bankowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

III

6

wykłady

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

1

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: DR AGNIESZKA PEREPECZO, PROF. ZW. DR HAB. LEON DOROZIK
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: perepecz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): Student posiada wiedzę z podstaw rachunkowości oraz podstaw finansów przedsiębiorstw



umiejętności (1): student potrafi dokonać kalkulacji finansowych



kompetencji (postaw) (1): student potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do analizowania procesów zachodzących
w przedsiębiorstwie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i zrozumieniu procesów restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy z zakresu procesów restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
rozumienie wielości i złożoności procesów restrukturyzacji
rozumienie symptomów zagrożenia upadłością i wynikających z nich przesłanek do restrukturyzacji
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





nabycie umiejętności prawidłowego zinterpretowanie i wyjaśnia procesów restrukturyzacji finansowej
nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania przebiegu procesów
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
nabycie umiejętności właściwego analizowania symptomów zagrożenia upadłością oraz formułowania własnych opinii na
ten temat
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




nabycie zdolności do komunikowania się z otoczeniem i przekazywanie wiedzy z zakresu procesów restrukturyzacji
finansowej przedsiębiorstw
rozbudzenie zainteresowania dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: Wykład w formie prezentacie multimedialnej powiązany z dyskusją o procesach restrukturyzacji polskich
przedsiębiorstw oraz kalkulacje zespołowe w zakresie zastosowań metod oceny zagrożenia upadłością.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Przyczyny kryzysu przedsiębiorstwa. Metody oceny zagrożenia upadłością. (2 h, SS)
W2 – Pojęcie i cel restrukturyzacji finansowej. Etapy i zarządzanie restrukturyzacją (2 h, SS)
W3 – Techniki i drogi restrukturyzacji. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. (2 h, SS)
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W4 – Postępowanie naprawcze – cel, korzyści, przesłanki i przebieg (2 h, SS)
W5 – Postępowanie układowe– sanacja niewypłacalnego przedsiębiorstwa. Cel, przesłanki i przebieg. (2 h, SS)
W6 – Postępowanie upadłościowe. Pojęcie i przebieg upadłości likwidacyjnej. Przesłanki i przebieg układu likwidacyjnego. (2 h,
SS)
W7 – Procesy konsolidacji przedsiębiorstw i podziały spółek. (1 h, SS)
W8 – Studium przypadku procesu restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw (2 h, SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci zaliczani są na podstawie:
Zaliczenia pisemnego-sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności.
Zaliczenie pisemne obejmuje interpretację 6 zagadnień oraz zadania sytuacyjne (do 2 zadań) wraz z interpretacją wyników.
Literatura podstawowa:


Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, pod redakcją L. Dorozika, PWE, Warszawa 2005.



Pr. zbiorowa I.Dziedziczaka: Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce. Szczecin 2004.



C. Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2003



R. Borowiecki: Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, aspekt teoretyczno-praktyczny Difin, Warszawa
2003

Literatura uzupełniająca:


A. Działocha - Świetlikowska, A. Kowlski, B. Kućmin, U. Talarek: Upadłość i likwidacja przedsiębiorstw, osób fizycznych i
spółek osobowych, Difin, Warszawa 2003



A. Szablewski, R. Tuziemek, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltex 2004



A. Zelek: Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie, perspektywa strategiczna, Orgmasz, Warszawa 2003.



S. Slatter, D. Lovett, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. WIG – Press,
Warszawa 2001.
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Część II (s.2, N.2) – Studia drugiego stopnia
(stacjonarne i niestacjonarne)
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Plan studiów na kierunku „Finanse i Rachunkowość”
– studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Europejski System Punktów Kredytowych

180

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

S.2. Plan studiów na kierunku „Finanse i Rachunkowość”
– studia stacjonarne drugiego stopnia
Studia stacjonarne drugiego stopnia Finanse i Rachunkowość, Rok 1, Semestr 1
Liczba godzin w semestrze
Lp.

Nazwa przedmiotu
Σ

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

5

W. Ćw. Lab. Sem

SEMESTR I
1.

Prawo finansowe

15

15

2.

Nowoczesne odmiany rachunku kosztów

60

30

30

EGZ

7

3.

Zarządzanie płynnością finansową

30

15

15

EGZ

6

4.

Systemy podatkowe

30

15

15

EGZ

6

5.

Zaawansowana rachunkowość finansowa

45

15

30

EGZ

6

6

Szkolenie BHP i PPOŻ

4

4

Z

0

184 94

90

0

0

30

Studia stacjonarne drugiego stopnia Finanse i Rachunkowość, Rok 1, Semestr 2
Liczba godzin w
Lp.

Nazwa przedmiotu
Σ

W.

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

Ćw. Lab. Sem

SEMESTR II
1.

Polityka pieniężna

30

15

15

EGZ

6

2.

Rachunkowość zarządcza

30

15

15

EGZ

6

3.

Zarządzanie kapitałem

30

15

15

ZO

3

4.

Rachunkowość podatkowa

30

15

15

EGZ

3

5.

Polityka bilansowa

30

15

15

ZO

3

6.

Przedmioty do wyboru

30

30

ZO

1

7.

Seminarium magisterskie

30

0

Z

2

30

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” Rok 1, Semestr 2
Liczba godzin w
Lp.

Nazwa przedmiotu
Σ

W.

Ćw. Lab. Sem

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1.

Rachunkowość grup kapitałowych

30

15

15

ZO

3

2.

Narzędzia organizacji rachunkowości

30

15

15

ZO

3

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość menedżerska” Rok 1, Semestr 2

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)
Σ
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1.

Przepływy pieniężne w zarządzaniu

30

15

15

2.

Narzędzia informatyczne rachunkowości
zarządczej

30

15

0

15

ZO

3

ZO

3

270 165 105

30

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Bankowość i usługi finansowe” Rok 1, Semestr 2

Lp.

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)

Nazwa przedmiotu

Σ

W.

1.

Fundusze inwestycyjne

15

15

2.

Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami
finansowymi

30

15

3.

Innowacje w bankowości

15

15

270 180

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

1,5

ZO

3

ZO

1,5

Ćw. Lab. Sem

15

90

SUMA PUNKTÓW

30

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Finanse i rachunkowość w sektorze publicznym” Rok 1, Semestr 2

Lp.

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)

Nazwa przedmiotu

Σ

W.

Ćw. Lab. Sem

1.

Sprawozdawczość jednostek sektora
publicznego

30

15

15

2.

Planowanie budżetowe i ewaluacja

30

15

15

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

3

ZO

3

270 165 105
SUMA PUNKTÓW

30

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” Rok 1, Semestr 2

Lp.

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)

Nazwa przedmiotu

Σ

W.

Ćw. Lab. Sem
30

1.

Projektowanie systemów rachunkowości
finansowej

45

15

2.

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

15

15

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

4

ZO

2

270 165 105
SUMA PUNKTÓW

30

Studia stacjonarne drugiego stopnia Finanse i Rachunkowość, Rok 2, Semestr 3
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Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)
Σ

W.

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

Ćw. Lab. Sem

SEMESTR III
1.

Portfel inwestycyjny

45

15

30

EGZ

7

2.

Standardy sprawozdawczości finansowej

30

15

15

EGZ

7

3.

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

30

15

15

EGZ

7

4.

Finanse Unii Europejskiej

30

15

15

EGZ

3

5.

Przedmioty do wyboru

30

30

-

ZO

1

6.

Seminarium

30

Z

2

30

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” Rok 2, Semestr 3
Liczba godzin w
Lp.

1.

Nazwa przedmiotu

Sprawozdawczość i auditing spółek
publicznych

Σ

W.

Ćw. Lab. Sem

30

15

15

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

3

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość menedżerska” Rok 2, Semestr 3
Liczba godzin w
Lp.

1.

Nazwa przedmiotu

Zaawansowana rachunkowość zarządcza

Σ

W.

Ćw. Lab. Sem

30

15

15

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

3

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Bankowość i usługi finansowe” Rok 2, Semestr 3

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)
Σ

W.

1.

Finanse osobiste

15

15

2.

Opodatkowanie transakcji instrumentami
finansowymi

15

15

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

1,5

ZO

1,5

Ćw. Lab. Sem

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Finanse i rachunkowość w sektorze publicznym” Rok 2, Semestr 3
Lp.

Nazwa przedmiotu
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Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS
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1.

Instrumenty rachunkowości zarządczej w
sektorze finansowym

Σ

W.

Ćw. Lab. Sem

30

15

15

ZO

3

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” Rok 2, Semestr 3

Lp.

1.

Nazwa przedmiotu

Strategiczna rachunkowość zarządcza

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)
Σ

W.

Ćw. Lab. Sem

30

15

15

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

3

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

1

Studia stacjonarne drugiego stopnia Finanse i Rachunkowość, Rok 2, Semestr 4

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)
Σ

W.

Ćw. Lab. Sem

SEMESTR IV
1.

Monitoring finansowy

15

15

2.

Wykorzystanie sprawozdań finansowych

30

15

15

ZO

3

3.

Przedmioty do wyboru

30

30

-

ZO

1

4.

Seminarium

30

Z

2

5.

Praca magisterska

Z

20

30

-

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” Rok 2, Semestr 4
Liczba godzin w
Lp.

1.

Nazwa przedmiotu

Narzędzia informatyczne auditingu

Σ

W.

Ćw. Lab. Sem

30

15

15

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

3

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Rachunkowość menedżerska” Rok 2, Semestr 4
Liczba godzin w
Lp.

1.

Nazwa przedmiotu

Projektowanie i wdrażanie rachunkowości
zarządczej

Σ

W.

Ćw. Lab. Sem

30

15

15

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

3

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Bankowość i usługi finansowe” Rok 2, Semestr 4

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)
Σ

W.

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

Ćw. Lab. Sem

1.

Metody ratingowe

15

15

ZO

1,5

2.

Fuzje i przejęcia

15

15

ZO

1,5

Europejski System Punktów Kredytowych

184

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Finanse i rachunkowość w sektorze publicznym” Rok 2, Semestr 4

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)
Σ

W.

1.

Współpraca jednostek samorządu
terytorialnego z instytucjami finansowymi

15

15

2.

Zamówienie publiczne

15

15

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

1,5

ZO

1,5

Ćw. Lab. Sem

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalność „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” Rok 2, Semestr 4

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)
Σ

W.

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

Ćw. Lab. Sem

1.

Opodatkowanie spółek kapitałowych

15

15

ZO

1,5

2.

Ocena efektywności przedsiębiorstw

15

15

ZO

1,5

2.N. Plan studiów na kierunku „Finanse i Rachunkowość”
– studia niestacjonarne drugiego stopnia

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Finanse i Rachunkowość, Rok 1, Semestr 1
Liczba godzin w semestrze
Lp.

Nazwa przedmiotu
Σ

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

4

W. Ćw. Lab. Sem

SEMESTR I
1.

Prawo finansowe

15

15

2.

Nowoczesne odmiany rachunku kosztów

60

30

30

EGZ

7

3.

Zarządzanie płynnością finansową

12

6

6

ZO

5

4.

Systemy podatkowe

24

12

12

EGZ

7

5.

Zaawansowana rachunkowość finansowa

22

10

12

EGZ

7

6

Szkolenie BHP i PPOŻ

4

4

Z

0

0

30

184 94
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Studia niestacjonarne drugiego stopnia Finanse i Rachunkowość, Rok 1, Semestr 2
Liczba godzin w
Lp.

Nazwa przedmiotu
Σ

W.

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

Ćw. Lab. Sem

SEMESTR II
1.

Polityka pieniężna

30

15

15

EGZ

7

2.

Rachunkowość zarządcza

30

15

15

EGZ

7

3.

Zarządzanie kapitałem

12

6

6

ZO

4

4.

Rachunkowość podatkowa

24

12

12

EGZ

4

5.

Seminarium magisterskie

30

30

Z

2

Studia niestacjonarne drugiego stopnia, Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” Rok 1, Semestr 2

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)
Σ

W.

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

Ćw. Lab. Sem

1.

Rachunkowość grup kapitałowych

15

7

8

ZO

3

2.

Narzędzia organizacji rachunkowości

15

7

8

ZO

3

Studia niestacjonarne drugiego stopnia, Specjalność „Rachunkowość menedżerska” Rok 1, Semestr 2

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)
Σ

W.

1.

Przepływy pieniężne w zarządzaniu

15

7

2.

Narzędzia informatyczne rachunkowości
zarządczej

15

7

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

3

ZO

3

Ćw. Lab. Sem
8
8

Studia niestacjonarne drugiego stopnia, Specjalność „Bankowość i usługi finansowe” Rok 1, Semestr 2

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)
Σ

W.

1.

Fundusze inwestycyjne

7

7

2.

Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami
finansowymi

15

7

3.

Innowacje w bankowości

7

7

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

1,5

ZO

3

ZO

1,5

Ćw. Lab. Sem

8

Studia niestacjonarne drugiego stopnia, Specjalność „Finanse i rachunkowość w sektorze publicznym” Rok 1, Semestr 2

Lp.

1.

Nazwa przedmiotu

Sprawozdawczość jednostek sektora

Europejski System Punktów Kredytowych

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)
Σ

W.

15

7

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

3

Ćw. Lab. Sem
8
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publicznego
2.

Planowanie budżetowe i ewaluacja

15

7

8

ZO

3

Studia niestacjonarne drugiego stopnia, Specjalność „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” Rok 1, Semestr 2

Lp.

Liczba godzin w tygodniu/
(semestrze)

Nazwa przedmiotu

Σ

W.

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

Ćw. Lab. Sem

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNEFinanse i rachunkowość przedsiębiorstw
8.

Projektowanie systemów rachunkowości
finansowej

21

7

9.

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

8

8

14

ZO

4

ZO

2

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Finanse i Rachunkowość, Rok 2, Semestr 3
Liczba godzin w semestrze
Lp.

Nazwa przedmiotu
Σ

W. Ćw. Lab. Sem

SEMESTR III
1.

Portfel inwestycyjny

45

20

25

EGZ

7

2.

Standardy sprawozdawczości finansowej

30

15

15

EGZ

7

3.

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

30

15

15

EGZ

7

4.

Finanse Unii Europejskiej

12

6

6

EGZ

6

5.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

12

6

6

ZO

2

6

Seminaria magisterskie

20

Z

0

Forma
egzaminu/
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

ZO

2

ZO

3

20

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Finanse i Rachunkowość, Rok 2, Semestr 4
Liczba godzin w semestrze
Lp.

Nazwa przedmiotu
Σ

W. Ćw. Lab. Sem

SEMESTR IV
1.

Monitoring finansowy

12

6

2.

Polityka bilansowa

16

16

6

3.

Wykorzystanie sprawozdań finansowych

18

8

10

ZO

4

4.

Wycena przedsiębiorstwa

12

6

6

ZO

2

5.

Seminaria magisterskie

20

Z

0

6

Praca magisterska

0

Z

20

20

Studia drugiego stopnia (S.2, N.2)
TREŚCI PROGRAMOWE (SYLABUSY) STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
DRUGIEGO STOPNIA
Europejski System Punktów Kredytowych

187

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ

Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): studia magisterskie
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

PRAWO FINANSOWE

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

III

wykłady

15

5

obowiązkowy

polski

15

4

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
II

III

wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Robert Piszko
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: piszko@inet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) student opanował podstawowe informacje o prawie(akty normatywne, wykładnia i stosowanie prawa, zna
podstawowe reguły uczestniczenia w obrocie prawnym;



umiejętności (1) student potrafi rozważyć sens językowy i pozajęzykowy tekstu prawnego



kompetencji (postaw) (1) student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest językowo
przygotowany do analizy różnego rodzaju tekstów , w tym tekstów prawnych

Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami prawa finansowego
Przedmiot obejmuje nauczanie podstaw prawa finansowego i prawa finansów publicznych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)






opanowanie treści uregulowań w zakresie prawa finansowego,
opanowanie treści uregulowań prawa finansów publicznych;
poznanie prawnych uregulowań relacji z bankami;
opanowanie uregulowań cywilnoprawnych korespondujących z uregulowaniami prawno finansowymi w zakresie obrotu
ubezpieczeniowego,
opanowanie podstawowych regulacji podatkowych.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





student rozróżnia wagę formalną uregulowań prawa finansów publicznych i pozostałych instytucji prawa finansowego;
student potrafi ocenić oferty banków z formalnego punktu widzenia;
student Umie określić wielkość zobowiązań podatkowych;
student Potrafi korzystać z podstawowych instytucji prawa ubezpieczeniowego.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student potrafi uwzględnić wymiar spraw formalnych w kształtowaniu sytuacji prawnych, w których uczestniczą specjaliści
w zakresie finansów i rachunkowości.

Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca,
metody symulacyjne
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1.

Treść i pojęcie prawa finansowego;
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2.

Źródła prawa finansowego i jego wykładnia;

3.

Instytucje prawa finansowego;

4.

Banki i ich czynności;

5.

Wierzytelności bankowe i ich zabezpieczenie;

6.

Szczególne prawa i obowiązki banków;

7.

Treść i pojęcie prawa ubezpieczeniowego;

8.

Elementy prawa dewizowego;

9.

Elementy prawa podatkowego.

10. Umowy i płatności na odległość. Podpis elektroniczny, Ochrona programów komputerowych.
13. Ochrona danych osobowych w transakcjach elektronicznych.Odpowiedzialność prawna.
Forma i warunki zaliczenia:
egzamin
Literatura podstawowa:
1.

Podstawy prawa finansowego i prawa finansowego, LexisNexis 2010.

2.

Z.Ofiarski, Prawo finansowe, C.H. Beck 2007;

3.

M.Fedorowicz,K.Nizioł, Prawo finansowe Polsk i i Unii Europejskiej, Wykłady i ćwiczenia, C.H.Beck, 2008.

Literatura uzupełniająca:


J.Olszewski, Prawo gospodarcze.Kompendium, C.H.Beck, 2009.



Z.Snażyk, A.Szafrański, Pub liczne prawo gospodarcze,C.H. Beck 2009.



R.Mastalski, Prawo podatkowe, CH.Beck 2009.



R.Mastalski, Stosowanie prawa podatkowego, Wolters Kluwer, 2008.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012

Jednostka organizacyjna US:

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów: II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

SYSTEMY PODATKOWE

Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

I

1

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady

15

6

Ćwiczenia

15

Laboratoria
Niestacjonarne

I

1

wykłady

12

ćwiczenia

12

Typ przedmiotu

Język wykładowy

pozostałe

polski

7

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Teresa Królikowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: lapin@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) student zna podstawy nauki finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości oraz
prawa



umiejętności (1) student dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w obrębie zjawisk i procesów ekonomiczno-finansowych



kompetencji (postaw) (1) student nieustannie dąży do pogłębiania i uzupełniania wiedzy i kompetencji w zakresie finansów

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące poznaniu polskiego systemu podatkowego i dokonywaniu oceny wybranych jego
regulacji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy służącej orientowaniu się w złożonym zbiorze przepisów podatkowych
poznanie wybranych rozwiązań polskiego systemu podatkowego
uzyskanie wiedzy w zakresie harmonizacji podatków w Unii Europejskiej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





potrafi precyzyjnie posługiwać się podstawową terminologią podatkową
potrafi szybko wyszukiwać i prawidłowo interpretować treści wybranych regulacji w podatkowych aktach prawnych
potrafi ustalać wielkość zaliczek i zobowiązań podatkowych oraz wypełniać wybrane formularze podatkowe.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)





jest przygotowany do podejmowania samodzielnej działalności w zakresie ustalania wielkości zobowiązań, w szczególności z
tytułu PIT z uwzględnieniem dochodów zagranicznych
potrafi samodzielnie i krytycznie oceniać podatki z punktu widzenia zasad podatkowych i uwarunkowań ich konstruowania,
dlatego może aktywnie uczestniczyć w merytorycznych debatach podatkowych
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar systemów podatkowych w krajach
Unii Europejskiej oraz harmonizacji podatkowej.

Metody dydaktyczne: Tematy opracowane z wykorzystaniem Microsoft PowerPoint, schematów, aktów prawnych, formularzy,
przykładów liczbowych opracowanych w ramach studium przypadków oraz wybranych decyzji i interpretacji urzędowych i
orzeczeń sądowych.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Pojęcie, uwarunkowania, ewolucja, zasady racjonalnych systemów podatkowych. Struktura współczesnych systemów
Europejski System Punktów Kredytowych
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podatkowych. Etapy reformowania polskiego systemu podatkowego. Reakcje podatników na podatek. Systematyka
podatków(2h-SS, 2H-SN).
W2 - Zobowiązanie podatkowe a obowiązek podatkowy. Podstawy prawne nakładania obowiązków podatkowych w Polsce ze
szczególnym uwzględnieniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Organy podatkowe i podmioty stosunków
zobowiązaniowych w Ordynacji podatkowej. Powstawanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych.
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Najważniejsze zagadnienia postępowania podatkowego oraz kontroli
podatkowej (3h-SS, 2H-SN).
W3 - Teorie dochodu i alternatywne koncepcje podatku dochodowego. Zakres podmiotowy opodatkowania, okres podatkowy i
pobór podatku. Katalog źródeł przychodu. Ustalanie podstawy i wysokości podatku od dochodów z pracy najemnej (2h-SS, 2HSN).
W4 - Opodatkowanie dochodu osób fizycznych z działalności gospodarczej i dochodu osób prawnych( problem powszechności
podmiotowej i przedmiotowej, podobieństwa i różnice w ustalaniu dochodu i podatku. Zryczałtowane formy opodatkowania
(2h-SS, 1H-SN).
W5 - System opodatkowanie obrotu (rodzaje podatków i mechanizm ich działania, PTU jako polska odmiana VAT, podstawowe i
szczególne obowiązki ciążące na podatnikach). Podatek akcyzowy. Podatek od gier (2h-SS, 2H-SN).
W6 - Podatek rolny i leśny w świetle założeń reformy systemu podatkowego. Podatek od nieruchomości a koncepcja podatku
katastralnego. Opodatkowanie przyrostu majątku i obrotu majątkowego (2h-SS, 2H-SN).
W7 - Polski system podatkowy na tle standardów Unii Europejskiej. Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodów w
polskim systemie podatkowym. System ogólnego i selektywnego opodatkowanie obrotów międzynarodowych. Zasada kraju
wytworzenia i zasada kraju przeznaczenia w opodatkowaniu towarów i usług. Problem miejsca powstania obowiązku
podatkowego. Szkodliwa konkurencja podatkowa i jej zwalczanie (2h-SS, 1H-SN).
ĆW1 - Właściwość rzeczowa i miejscowa organów podatkowych z uwzględnieniem konkretnych przypadków. Sposoby
powstawania zobowiązań z tytułu poszczególnych podatków. Rozwiązywanie przykładów liczbowych z zakresu odsetek i opłat
prolongacyjnych za zaległości podatkowe oraz nadpłat (4h-SS, 3H-SN).
ĆW2 - Obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych osób fizycznych z tytułu podatku dochodowego wraz z wypełnianiem
formularzy Wypełnianie zeznania podatkowego PIT 36, PIT 36L i 37, PIT 28 – przykłady. Obliczanie wysokości zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych (4h-SS, 3h-SN).
ĆW3 - Opodatkowanie pośrednie w świetle zasad podatkowych - dyskusja. Wypełnianie zeznania podatkowego VAT 7. Zadania
liczbowe z zakresu podatku akcyzowego (3h-SS, 2H-SN).
ĆW4 - Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – analiza konstrukcji z przykładami liczbowymi. Podatek od
spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych – dyskusja nad wybranymi elementami konstrukcyjnymi (2h-SS,
2H-SN).
ĆW5 – Kolokwium i analiza oraz ocena projektów własnych (2h-SS, 2H-SN).
Forma i warunki zaliczenia: Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej (test) zajęć wykładowych, głównie w zakresie
wiedzy. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie kolokwium w zakresie wiedzy i umiejętności oraz semestralnego
projektu własnego, przygotowywanego na podstawie założeń opracowanych przez prowadzącego w zakresie podwójnego,
międzynarodowego opodatkowania.
Literatura podstawowa:
1.Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009
2. Gomułowicz A. , Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2007
3.Litwińczuk H. (red), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008.Tom I i II
4.Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Wybrane artykuły z czasopiśmiennictwa specjalistycznego (np. Biuletyn Skarbowy, Przegląd Podatkowy)
Literatura uzupełniająca:
1. Etel. L. (red.), Prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2008
2. Mastalski R., Prawo podatkowe, Studia Prawnicze, C.H. Beck, Warszawa 2009
3.Wolański R. System podatkowy Polski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008
4.Królikowska T., Konkurencja podatkowa w wynikach badań naukowych W:Harmonizacja finansów publicznych w skali
narodowej i europejskiej, red. K. Piotrkowska-Marczak, K. Kietlińska, DIFIN, Warszawa 2007
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Tryb studiów

Liczba godzin

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

wykłady

15

6

pozostały

polski

Ćwiczenia

30

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

I

1

Stacjonarne

Laboratoria
I

1

Niestacjonarne

wykłady

10

ćwiczenia

12

7

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kr234@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) znajomość podstaw rachunkowości i rachunkowości finansowej



umiejętności (1) wydzielenie w działalności jednostek gospodarczych nietypowych, wymagających szczególnych rozwiązań



kompetencji (postaw) (1) wykorzystanie przepisów prawa bilansowego, handlowego i podatkowego

Cele przedmiotu: poznanie szczególnych rozwiązań uregulowanych ustawą o rachunkowości
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Zrozumienie zawiłości życia gospodarczego oraz nowych form organizacyjnych i finansowych

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Wskazanie szczegółowych rozwiązań praktycznych w przypadku wystąpienia nietypowych operacji gospodarczych

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Operacje gospodarcze rejestrowane w księgach rachunkowych wymagają interpretacji nie tylko w ustawie o rachunkowości
lecz również w kodeksach i ustawach podatkowych

Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości



Leasing operacyjny i finansowy



Odroczony podatek dochodowy



Kontrakty długoterminowe



Sprawozdania skonsolidowane



Łączenie się spółek

Europejski System Punktów Kredytowych

192

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)



Likwidacja i upadłość firm

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne ćwiczeń, egzamin pisemny
Literatura podstawowa:


Rachunkowość zaawansowana. Pr. zbiorowa pod red. K. Winiarskiej, Wolters Kluwer, Kraków 2009



Zaawansowana rachunkowość finansowa. Przykłady. Zadania. Testy. C.H. Beck, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:


Martyniuk T., Małkowska D. Zaawansowana rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 2010



Olchowicz I. Rachunkowość podatkowa, Difin Warszawa 2009,



Rachunkowość finansowa i podatkowa, pr. Zbiorowa pod red. T. Cebrowskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

POLITYKA PIENIĘŻNA

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

I

2

wykłady

15

6

podstawowy

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
I
Niestacjonarne

2

wykłady

15

ćwiczenia

15

7

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Marek Zwolankowski, dr Sławomir Franek
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mzwolankowski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy : student zna makrostrukturę gospodarki oraz dysponuje wiedzą o relacjach (więziach) pomiędzy monetarną i realną
sferą gospodarki, potrafi także scharakteryzować główne nurty teoretyczne w makroekonomii



umiejętności: student posiada umiejętność interpretacji decyzji monetarnych banków centralnych, potrafi objaśniać
dynamikę stóp procentowych, kursów walutowych, cen aktywów finansowych i inflacji



kompetencji: student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w zasobach Internetowych banków centralnych

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące określeniu szczególnej pozycji banku centralnego w ekonomicznej i społecznej
strukturze gospodarki. Tworzywem przedmiotu jest analiza systemu operacyjnego polityki pieniężnej współczesnych banków
centralnych (prawne i ekonomiczne uwarunkowania mandatu banku centralnego, cele i instrumenty polityki pieniężnej)
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych reguł działania banku centralnego, przesłanek jego niezależności oraz zasad
współdziałania z rządem
zrozumienie logiki polityki pieniężnej banku centralnego w zakresie kształtowania stabilności monetarnej i finansowej
zrozumienie ewolucji polityki pieniężnej współczesnych banków centralnych w świetle wyzwań związanych z rosnącą,
globalną współzależnością systemów finansowych oraz zagrożeniami dla ich stabilności, zrozumienie przesłanek
współdziałania banków centralnych w wymiarze światowym
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





wypracowanie umiejętności interpretacji decyzji (komunikatów) RPP
wdrożenie schematu analizy przyczyn i skutków inflacji oraz zrozumienie celu stosowania różnorodnych miar inflacji
stworzenie podstaw do przewidywania kierunku decyzji banku centralnego
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




przygotowanie studentów do zrozumienia (i społecznego rozpowszechniania) roli NBP w perspektywie przyjęcia euro
zrozumienie szczególnej roli przejrzystości polityki pieniężnej oraz wiarygodności władzy monetarnej w procesie
komunikowania się ze społeczeństwem

Metody dydaktyczne: wykład uzupełniony o analizę komunikatów i raportów banków centralnych, ćwiczenia z wykorzystaniem
danych źródłowych (NBP i EBC – dostępnych w języku polskim), ćwiczenia również w małych zespołach badawczych nad polityką
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pieniężną wybranych banków centralnych
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wykłady
8.

Modele dla polityki pieniężnej banku centralnego. Struktura modelu DSGE. Model IS-LM. Formuła i interpretacja
Reguły Taylora (2h).

9.

Ramy operacyjne polityki pieniężnej banku centralnego. Mandat hierarchiczny i zwielokrotniony banku centralnego
(uwarunkowania prawne i ekonomiczne). Niezależność i przejrzystość banku centralnego. Strategie i instrumenty
polityki pieniężnej (4h).

10. Mechanizm transmisji monetarnej (MTM) a logika polityki pieniężnej banku centralnego. Walka z inflacją i „pułapka”
deflacji. Zaburzenia MTM w warunkach kryzysu finansowego (2h).
11. Przegląd polityki pieniężnej współczesnych banków centralnych. Polityka tradycyjna i polityka niekonwencjonalna
(2h).
12. Bank centralny a stabilność finansowa. Banki centralne w walce ze skutkami kryzysu finansowego. Dyskusja o banku
centralnym jako „pożyczkodawcy ostatniej szansy” (2h).
13. Analiza i ocena polityki pieniężnej NBP. Skuteczność polityki antyinflacyjnej. Zarządzanie rezerwami dewizowymi. NBP
a EBC (stopień zbieżności prawnej i operacyjnej) (3h).
Ćwiczenia
1.

Natura i funkcje stopy procentowej oraz kierunki jej badania.i (2h).

2.

Przyczyny, skutki i pomiar inflacji (2h).

3.

System operacyjny polityki pieniężnej NBP. Zarządzanie płynnością w sektorze bankowy (2h).

4.

Strategia zarządzania rezerwami dewizowymi NBP (2h).

5.

Analiza polityki pieniężnej EBC (2h).

6.

Analiza polityki pieniężnej Fed (2h).

7.

Analiza polityki pieniężnej wybranych banków centralnych (Anglii, Szwajcarii, Japonii, Chin, Indii, Brazylii) (2h)

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny składający się z 4-rech pytań. Złożoność pytań jest bardzo zróżnicowana; od pytania problemowego
(wymagającego połączenia wiedzy z różnych obszarów polityki pieniężnej oraz łączenia teorii z praktyką) do pytania
weryfikującego wiedzę o charakterze elementarnym. Ćwiczenia zaliczane na podstawie pisemnego sprawdzianu (75% oceny) i
przygotowania zwięzłego raportu o polityce pieniężnej wybranego banku centralnego (25% oceny). Raport ma mieć charakter
krótkiego opracowania (5 stron), z wyraźną przewagą danych faktograficznych – cel polityki pieniężnej, zmienność inflacji,
zmienność PKB, podstawowe stopy procentowe, oprocentowanie długu publicznego, kurs walutowy.
Literatura podstawowa:


M.Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne, C.H.Beck, 2011.



Red. naukowa W.Przybylska-Kapuścinska, Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Difin, Warszawa 2009.



Dokumenty oraz raporty RPP i NBP

Literatura uzupełniająca:


I.Pyka, Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, C.H.Beck, 2010.



A.Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008



Raporty EBC (dostępne na stronie NBP, tłumaczone na język polski).



R.Kokoszczyński, Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: : Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

I

2

wykłady

15

6

podstawowy

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
I
Niestacjonarne

2

wykłady

15

ćwiczenia

15

7

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Anna Buczkowska, dr Stanisław Hońko, mgr Magdalena Janowicz, mgr Urszula Drumlak, mgr Marek
Rublewski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: buczkowska_anna@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna zasady funkcjonowania rachunkowości oraz rachunku kosztów w przedsiębiorstwie



umiejętności: student potrafi klasyfikować i ujmować koszty i przychody, potrafi kalkulować koszty



kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, komunikować się z otoczeniem i przekazać
podstawową wiedzę na temat działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące metod i narzędzi rachunkowości zarządczej przydatnych w rozwiązywaniu problemów
decyzyjnych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




zrozumienie zasad i metod rachunkowości zarządczej
znajomość sposobów rozwiązywania krótkookresowych problemów decyzyjnych
zrozumienie metod i zasad budżetowania
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów decyzyjnych
budżetowanie i planowanie ex ante pozycji sprawozdawczych
potrafi dobierać środki i metody w celu efektywnego wykonania pojawiających się nietypowych zadań
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



samodzielne rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność za wyniki i ich interpretację

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, metoda przypadków, symulacja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


W1- Istota, zakres, funkcje, rachunkowości zarządczej. Analiza zależności: produkcja - koszty - zysk. Istota progu
rentowności. Wyznaczanie i znaczenie marży bezpieczeństwa. Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji jednorodnej
(2h SS, 2h SN)



W2 – Wyznaczenie progu rentowności dla produkcji różnorodnej (ogólny próg rentowności, metoda segmentowa, metoda
średniej marży brutto). (2h SS, 2h SN)
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W3 – Krótkoterminowe rachunki decyzyjne. (2h SS, 2h SN)



W4 – Krótkoterminowe rachunki decyzyjne (2h SS, 2h SN)



W5 –Kalkulacje cenowe (2h SS, 2h SN)



W6 – Rachunek decyzyjny w warunkach ryzyka (1h SS, 1h SN)



W7 – Istota budżetowania. Typy budżetów. Metody budżetowania. (2h SS, 2h SN)



W8 – Charakterystyka budżetów finansowych i operacyjnych. Etapy wdrażania koncepcji budżetowania w przedsiębiorstwie.
(2h SS, 2h SN)



ĆW1 – Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów z punktu widzenia planowania,
problemów decyzyjnych i kontroli kosztów (1h SS, 1h SN)



ĆW2 –Analiza zależności: produkcja - koszty - zysk. Istota progu rentowności. Wyznaczanie i znaczenie marży
bezpieczeństwa. Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji jednorodnej (2h SS, 1h SN)



ĆW3 – Wyznaczenie progu rentowności dla produkcji różnorodnej (ogólny próg rentowności, metoda segmentowa, metoda
średniej marży brutto (2h SS, 2h SN)



ĆW4 – Rozwiązywanie krótkookresowych problemów decyzyjnych (2h SS, 2h SN)



ĆW5 – Zapoznanie z zasadami dokonywania kalkulacji cenowych i podejmowaniem decyzji w warunkach ryzyka(2h SS, 2h
SN)



ĆW6 – Sporządzanie budżetów operacyjnych(2h SS, 2h SN)



ĆW7 - Opracowywanie budżetów finansowych (2h SS, 2h SN)



ĆW8- zaliczenie (2h SS, 2h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego – egzamin pisemny testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 10 pytań), zadania sytuacyjne (praktyczne) (do 6 zadań)
Literatura podstawowa:


Rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod redakcją T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2009;



Rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod redakcją T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2009, zbiór zadań z rozwiązaniami

Literatura uzupełniająca:


Zarządcze aspekty rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003;



Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod redakcją A. Karmańskiej, Difin, Warszawa 2002.



A. Jaruga, A. Szychta, W. Nowak, Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 2002;



A. Kamela - Sowińska, W. Gabrusewicz, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2002.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalność: FiR
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

I

2

wykłady

15

3

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
I
Niestacjonarne

2

wykłady

6

ćwiczenia

6

4

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: DR AGNIESZKA PEREPECZO, DR TOMASZ STRĄK
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: perepecz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): Student posiada wiedzę z podstaw rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, w szczególności oceny
efektywności inwestycji i wyceny przedsiębiorstw



umiejętności (1): student potrafi dokonać kalkulacji finansowych



kompetencji (postaw) (1): student potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do analizowania procesów zachodzących
w przedsiębiorstwie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i zrozumieniu zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie, jego
pozyskaniem i wykorzystaniem
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu pozyskania i wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwie
rozumienie ograniczeń i wpływu decyzji co do źródeł kapitału na rozwój i kreację wartości przedsiębiorstwa
rozumienie wpływu decyzji inwestycyjnych na wzrost i wartość przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





nabycie rozbudowanej umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do prawidłowego analizowania kosztów i korzyści
związanych wyborem źródła pozyskania kapitału
nabycie rozbudowanej umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do prawidłowego przeprowadzania rachunku
inwestycyjnego
nabycie rozbudowanej umiejętności podejmowania decyzji związanych z pozyskaniem i wykorzystaniem kapitału w aspekcie
kreacji wartości przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




nabycie zdolności do komunikowania się z otoczeniem i przekazywanie wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem
przedsiębiorstw
rozbudzenie zainteresowania dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: Wykład w formie prezentacie multimedialnej powiązany z dyskusją o źródła kapitału oraz ćwiczenia kalkulacje zespołowe w zakresie zastosowań rachunków ekonomicznych opłacalności inwestycji i wykorzystania wybranych
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źródeł finansowania.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Źródła finansowania a forma prawna przedsiębiorstwa. (2 h, SS)
W2 – Wybrane formy finansowania przedsiębiorstwa (leasing, factoring, forfaiting) (2 h, SS, 1 h SN)
W3 – Kapitał podwyższonego ryzyka (venture capital) jako forma finansowania przedsiębiorstw. (2 h, SS, 1 h SN)
W4 – Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie. (2 h, SS)
W5 – Ekonomiczna Wartość Dodana (EVA) jako miernik kreacji wartości (2 h, SS, 1 h SN)
W6 – Struktura finansowania a wartość przedsiębiorstwa (Modele MM, Model Hammady) (2 h, SS, 1 h SN)
W7 – Grupy kapitałowe - tworzenie i funkcjonowanie .Fuzje i przejęcia. (2 h, SS, 1 h SN)
W8 – Polityka dywidend (1 h, SS, 1 h SN)
ĆW1 - Źródła pozyskania kapitału w bilansie. (2 h, SS)
ĆW2 – Analiza porównawcza kosztów i korzyści wybranych źródeł finansowania (leasing a kredyt) (2 h, SS, 1 h SN)
ĆW3 – Niekonwencjonalne metody oceny efektywności inwestycji (MIRR, APV, metoda łańcucha zastępowań, metoda
równoważnej raty rocznej) (2 h, SS, 1 h SN)
ĆW4 – Ekonomiczna Wartość Dodana (EVA) jako miernik kreacji wartości (2 h, SS, 1 h SN)
ĆW5 – Ekonomiczna Wartość Dodana (EVA) jako miernik kreacji wartości. (2 h, SS)
ĆW6 – Struktura finansowania a wartość przedsiębiorstwa (Modele MM,) (2 h, SS, 1 h SN)
ĆW7 – Struktura finansowania a wartość przedsiębiorstwa (Model Hammady). (2 h, SS, 1 h SN)
ĆW8 – Zaliczenie (1 h, SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci zaliczani są na podstawie:
Zaliczenia pisemnego-sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności.
Zaliczenie pisemne obejmuje interpretację 6 zagadnień oraz zadania sytuacyjne (do 3 zadań) wraz z interpretacją wyników.
Literatura podstawowa:


E.F. Brigham, L.C. Gapenski: Zarządzanie finansami, PWE Warszawa 2000, Tom I



R.A. Brealey, S.C. Myers: Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999, Tom I



E. F. Brigham: Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1997, Tom 2.



A. Rutkowski: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007



M. Michalski: Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG Press, Warszawa 2001



Grzywacz J., Okońska A., Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo:
Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005



A. Perepeczo: Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa. Wyniki badań zagranicznych i krajowych., Wydawnictwo US,
Szczecin 2009

Literatura uzupełniająca:


A. Ehrbar: EVA Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa WIG Press, Warszawa 2000



Kornasiewicz A., Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2004



Panfil M., Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki, Wydawnictwo DIFIN, W-wa, 2005



Trocki M.: Grupy Kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004



Frąckowiak W.[red.]: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 1998



Z. Głodek: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2004.



A. Duliniec: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

Tryb studiów

Liczba godzin

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

wykłady

15

3

pozostały

polski

Ćwiczenia

15

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

I

2

Stacjonarne

Laboratoria
I

2

Niestacjonarne

wykłady

12

ćwiczenia

12

4

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kr234@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) student zna podstawy prawa gospodarczego i finansów przedsiębiorstw



umiejętności (1) student zna kryteria wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym i



kompetencji (postaw) (1) student zna terminologię prawną i ekonomiczną

Cele przedmiotu: poznanie sposobu naliczania zobowiązań podatkowych i ich regulowania
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Zrozumienie zawiłych aktów prawnych i przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczne jej wykorzystanie

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)


Umiejętność interpretacji podmiotu i przedmiotu podatków bezpośrednich i pośrednich, zobowiązań podatkowych i
terminów ich regulowania



CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Przeprowadzenie okresowych rozliczeń podatkowych i wypełnienie stosownych deklaracji

Metody dydaktyczne: Wykład ilustrowany slajdami i przykładami praktycznymi. Rzutnik multimedialny. Case study.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


Definicja i zakres rachunkowości podatkowej



Ordynacja podatkowa



Podatek dochodowy od osób prawnych



Podatek dochodowy od osób fizyczny



Podatek od towarów i usług
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Pozostałe obciążenia podatkowe przedsiębiorców

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne na ocenę, składające się z 3 zadań i 15 pytań testowych
Literatura podstawowa:


K. Winiarska, K. Startek: Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy. C.H.Beck, Warszawa 2011,



M. Poszwa: Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007



Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010, nr 51, poz. 307 ze zm.).



Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. r. o podatku dochodowym od osób prawnych



Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 ze zm.).

Literatura uzupełniająca:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Rachunkowość finansowa i auditing
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

RACHUNKOWOŚĆ GRUP KAPITAŁOWYCH

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

I

2

wykłady

15

3

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
I
Niestacjonarne

2

wykłady

7

ćwiczenia

8

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jadwiga Wawer-Bernat
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jwawer@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna zagadnienia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw



umiejętności: student potrafi sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat



kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, pracować w grupie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych grup kapitałowych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY


zrozumienie zasad konsolidacji sprawozdań finansowych



znajomość informacji prezentowanych w sprawozdaniach skonsolidowanych



zrozumienie metod sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



posiadanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do prezentacji danych w sprawozdaniach skonsolidowanych



sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego według właściwej metody
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi tworzyć sprawozdania finansowe i przekazać podstawową wiedzę na temat działalności gospodarczej grupy
kapitałowej

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, metoda przypadków, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Pojęcie i struktura grupy kapitałowej. Przesłanki konsolidacji sprawozdań finansowych.(2h SN)
W2 – Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniach skonsolidowanych.(2h SN)
W3 – Metody sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.(3h SN)
Ćw1 - Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie istoty, zakresu i zasad rachunkowości grup kapitałowych. Przedstawienie zasad
konsolidacji sprawozdań finansowych.(2h SN)
Ćw2 – Prezentowanie informacji finansowo-księgowych w sprawozdaniach skonsolidowanych. (1 h SN)
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Ćw3 – Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.(3 h SN)
Ćw4 – Zaliczenie.(2 h SN)
Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym na ocenę.
Studenci oceniani są na podstawie zaliczenia pisemnego sprawdzającego efekty kształcenia w zakresie wiedzy (pytania testowe)
i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 20 pytań) i zadania sytuacyjne (do 2 zadań).
Literatura podstawowa:


W. Gabrusewicz, M. Remlein: Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2008.



R. Ignatowski: Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych. Teoria, zastosowanie praktyczne, ODDK, Gdańsk 2005.



J. Toborek-Mazur: Holding jako podmiot rachunkowości, Wolters Kluwer, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca:


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2007.



W. Gos: Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, PAR, Warszawa 2006.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość/ Rachunkowość w zarządzaniu
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

NARZĘDZIA ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

I

2

wykłady

15

3

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
I

2

Niestacjonarne

wykłady

7

ćwiczenia

8

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Tomasz Kufel, dr Anna Buczkowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tomasz@wneiz.pl, buczkowska_anna@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) student zna podstawy rachunkowości i podstawowe zasady z organizacji zarządzania



umiejętności (1) student potrafi określić sekwencje działań związanych z głównymi etapami procesu informacyjnego
rachunkowości,



kompetencji (postaw) (1) student potrafi pracować w grupie, ma nawyki systematycznego kształcenia, potrafi interpretować
przepisy prawa bilansowego

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu teoretycznej i praktycznej wiedzy o narzędziach organizacji rachunkowości
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)


poznanie zasad i narzędzi organizacji rachunkowości



poznanie rozwiązań organizacyjnych specyficznych dla poszczególnych etapów procesu informacyjnego rachunkowości



poznanie struktur organizacyjnych działu rachunkowości
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)



posługiwanie się narzędziami organizacyjnymi



opracowanie schematów organizacji dla poszczególnych obszarów procesu informacyjnego rachunkowości (dokumentacji,
ewidencji, inwentaryzacji, sprawozdawczości, kontroli)



opracowanie wariantowych struktur organizacyjnych działu rachunkowości dostosowanych do założonych warunków

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


student potrafi ocenić różne aspekty właściwej organizacji rachunkowości dla funkcjonowania jednostki gospodarczej i jej
kontaktów z otoczeniem

Metody dydaktyczne: wykład, metody przypadków, symulacje, ćwiczenia praktyczne (sporządzanie dokumentów, sprawozdań)
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1.

Ustawa o rachunkowości. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości (1h)

2.

Istota, zakres i zasady organizacji rachunkowości. Narzędzia organizacyjne rachunkowości (3h)
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3.

Organizacja dokumentacji (2h)

4.

Organizacja ewidencji księgowej. Zasady budowy i funkcje planu kont (3h)

5.

Organizacja inwentaryzacji i systemu kontroli wewnętrznej (3h)

6.

Organizacja prac sprawozdawczo – analitycznych (2h)

7.

Warianty organizacji działu rachunkowości. Prawa i obowiązki głównego księgowego (1h)

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne na ocenę
Literatura podstawowa:
1.

T. Kiziukiewicz, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.

2.

T. Naumiuk, Dokumenty księgowe – obieg i kontrola, Infor, Warszawa 2001.

3.

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity -Dz. U. 2009, nr 154, poz. 1223)

4.

W. Bral, A. Wojciechowski: Zasady obiegu i ochrony dokumentów. DIFIN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
5.

Vademecum samodzielnego księgowego, pod red. W. Gosa, PAR, Warszawa 2009.

6.

Vademecum głównego księgowego, pod red. W. Gosa, PAR, Warszawa 2009.

7.

Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie. ODiDK, Gdańsk 2006.
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Jednostka organizacyjna US:

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość / Rachunkowość menedżerska
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W ZARZĄDZANIU

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

I

2

wykłady

15

3

Specjalnościowy

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
I
Niestacjonarne

2

wykłady

8

ćwiczenia

7

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Waldemar Gos prof. US, mgr Urszula Drumlak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wgoss@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna zasady ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i
strat)



umiejętności: student potrafi określić wpływy operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat



kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, potrafi poszukiwać i analizować regulacje prawne

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz interpretacji informacji w nim zawartych
do zarządzania środkami pieniężnymi
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY




zrozumienie relacji między płynnością finansową, wypłacalnością a rentowności oraz istoty środków pieniężnych i
ekwiwalentów środków pieniężnych,
zrozumienie zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią oraz różnić
wynikających z polskich i międzynarodowych regulacji,
znajomość zasad analizy rachunku przepływów pieniężnych
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność określania wpływu operacji gospodarczych na wszystkie elementy sprawozdania finansowego, a szczególnie na
rachunek przepływów pieniężnych,
sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych oraz podstawowych not objaśniających to niniejszego elementu
sprawozdania
umiejętność oceny rachunku przepływów pieniężnych oraz wskazywania podstawowych kierunków zmian w zarządzaniu
środkami pieniężnymi
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi ocenić regulacje prawne w zakresie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, metody symulacyjne, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1 – Relacje między rentownością a płynnością finansową oraz wypłacalnością. Istota środków pieniężnych, ekwiwalentów
środków pieniężnych i ich przepływów. Pojęcie rachunku przepływów pieniężnych i jego geneza (2h SS, 1h SN).
W2 – Regulacje prawne w zakresie rachunku przepływów pieniężnych oraz ich charakterystyka (2h SS, 1h SN).
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W3 – Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz ich wady i zalety (2h SS, 1h SN).
W4 – Przepływy pieniężne działalności operacyjnej (2h SS, 2h SN).
W5 – Przepływy pieniężne działalności inwestycyjnej i finansowej (2h SS, 1h SN).
W6 – Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych (2h SS, 1h SN).
W7 – Kierunki analizy rachunku przepływów pieniężnych (3h SS, 1h SN).
ĆW1 – Omówienie założeń do przykładu całościowego przygotowującego bazę do sporządzania rachunku przepływów
pieniężnych (2h SS, 1 h SN).
ĆW2 – Studia przypadków określające wpływ operacji na bilans i rachunek zysków i strat, ćwiczenia w zakresie zaliczania operacji
do działalności operacyjnej, inwestycyjnej lub finansowej (2h SS, 1H SN).
ĆW3, ĆW 4 – Sprawdzenie dekretacji operacji gospodarczej dotyczących całościowego przykładu (4h SS, 1h SN).
ĆW5 – Sporządzenie not objaśniających do rachunku przepływów pieniężnych (2h SS, 1h SN).
ĆW6 – Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych – na podstawie danych przykładu całościowego (2hSS, 1h SN).
ĆW 7 – Analiza rachunku przepływów pieniężnych (2h SS, 1h SN).
ĆW8 – Zaliczenie (1h SS, 1h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:


Zaliczenia pisemnego (80% oceny) – sprawdzian testuje efekty kształcenia w zakresie wiedzy (test) i umiejętności (zadania).
Obejmuje pytania testowe (do 10 pytań), zadania sytuacyjne (do 5 zadań).



Przykładu całościowego (20% oceny) – projekt testuje efekty kształcenia w zakresie umiejętności.

Literatura podstawowa:


W. Gos: Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa 2011.



Krajowy Standard Rachunkowości nr 1.



Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7.

Literatura uzupełniająca:


W. Gos: Przepływy pieniężne w rachunkowości, US, Szczecin 2001.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Bankowość i usługi finansowe
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

FUNDUSZE INWESTYCYJN E

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

I

2

wykłady

15

1,5

specjalizacyjny

polski

7

1,5

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
I

Niestacjonarne

2

wykłady
ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Waldemar Aspadarec
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: goniag@poczta.fm
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada znajomość z zakresu finansów, rynków finansowych



umiejętności (1): student posiada umiejętność wykonywania operacji matematycznych



kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w internecie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów zachodzących na rynku finansowym.
Wprowadzenie do analizy roli rynku funduszy (w powiązaniu z giełdą papierów wartościowych) w gospodarce. Zbudowanie
wiedzy o instrumentach i operacjach na rynku funduszy inwestycyjnych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




zrozumienie istoty działania funduszy inwestycyjnych odsłonięcie motywów angażowania się w transakcje na rynku
kapitałowym
uzyskanie wiedzy o korzyściach i zagrożeniach wynikających z inwestowania na rynku funduszy
uzyskanie wiedzy o strukturze i ewolucji współczesnego rynku funduszy inwestycyjnych, zarówno w wymiarze krajowym jak
i globalnym
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





uzyskanie umiejętności przeprowadzania transakcji na rynku funduszy inwestycyjnych
umiejętność określania związków między typami funduszy inwestycyjnych a uwarunkowaniami gospodarczymi
zdobycie umiejętności analizowania wpływu wykorzystywania funduszy inwestycyjnych przez instytucje finansowe i
niefinansowe w oparciu o kryteria rentowności, płynności i ryzyka
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




zdolność do komunikowania się z otoczeniem i przekazywania wiedzy z zakresu reguł funkcjonowania współczesnego rynku
finansowego w szczególności rynku funduszy inwestycyjnych
rozbudzenie zainteresowania dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk na rynku funduszy inwestycyjnych, przykłady
wykorzystania instrumentów finansowych na rzeczywistych danych rynkowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


Regulacje prawne i istota rynku funduszy inwestycyjnych
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Instytucje rynku funduszy inwestycyjnych



Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych



Ryzyko funduszy inwestycyjnych



Tendencje na krajowym i globalnym rynku funduszy inwestycyjnych



Inwestycje alternatywne



Formy pasywnego inwestowania

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny w formie testu – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje 10 pytań zawierających także zagadnienia dotyczące interpretacji bieżących zjawisk zachodzących na
rynku finansowym, oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć.
Literatura podstawowa:


U. Gabryelczyk, „Fundusze inwestycyjne. Rodzaje. Zasady funkcjonowania. Efektywność.” Oficyna wydawnicza Warszawa
2006

Literatura uzupełniająca:


Pruchnicka-Grabias „Inwestycje alternatywne” Warszawa 2008 CeDeWu.



U. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek, „Inwestycje finansowe” CeDeWu 2007



T. Blodget, „Inwestycje gieldowe” Wydawnictwo Helios 2008



W. Dębski, „Produkty strukturyzowane i fundusze hedgingowe jako inwestycje alternatywne rynku kapitałowego” Rynki
Finansowe, Wyd Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2006
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SYLABUS ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Wydział: WNEiZ

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalnośd: Finanse i Rachunkowość/Bankowość i usługi finansowe
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopie): II stopień
KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA
Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI
Tryb studiów

stacjonarne

Rok

I

Semestr

2

Rodzaj zajęć

Liczba
godzin

Wykłady

15

Ćwiczenia

15

Punkty
ECTS

specjalizacyjny

I

2

Wykłady

7

Ćwiczenia

8

Język
wykładowy

6

Laboratoria
niestacjonarne

Typ
przedmiotu

polski

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Paweł Stępień,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: pawel.stepien@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
-

wiedzy: student zna elementy finansów przedsiębiorstw (źródeł finansowania), zarządzania finansami
oraz rachunkowości.
umiejętności: student posiada umiejętność wykonywania podstawowych operacji matematycznych,
analitycznych oraz obsługo pakietów Office.
kompetencji: student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie oraz kontaktów z
działami handlowymi banków i firm ubezpieczeniowych

Cele przedmiotu:
Uzyskanie wiedzy o dostępności instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych związanych z działalnością
gospodarczą oraz źródeł finansowania.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
-

uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych różnic pomiędzy ofertami ubezpieczycieli,
zrozumienie zasad i warunków przyznania kredytów, leasingu, faktoringu
uzyskania wiedzy z zakresu alternatywnego pozyskania finansowania działalności przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

-

umiejętność oceny przedsiębiorstwa w celu pozyskania kredytu,
umiejętność wypełnienia niezbędnych formularzy celem pozyskania kredytu,
umiejętność porównywania ofert firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia działalności i
majątku spółki.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

-

zdolność do komunikowania się z otoczeniem i przekazywaniem podstawowej informacji niezbędnych
do ubezpieczenia majątku i działalności przedsiębiorstwa,
zdolność do komunikacji się z bankiem celem pozyskania kredytu obrotowego.
zdolność do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania działalności.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, metoda symulacji, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu:
1.

Banki – kredyty, akredytywy inne instrumenty finansowe.

2.

Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe.

3.

Firmy faktoringowe –faktoring, faktoring importowy, faktoring eksportowy.
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4.

Firmy leasingowe – szczególne formy leasingu, leasing zwrotny, aspekty podatkowe leasingu.

5.

Fundusze inwestycyjne, FVC.

6.

New Connect.

7.

Towarzystwa ubezpieczeniowe – ubezpieczenie obrotu, majątku i inne.

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne: sprawdzian testujący osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (pytania
kontrolne/test) oraz umiejętności (przygotowania prezentacji porównującej oferty banków, ubezpieczycieli,
faktorów i innych)
Literatura podstawowa:
G. Abram, Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca, DIFIN Warszawa 2006r.
W. Bień A. Bień, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach pożyczkach i kredytach, DIFIN, Warszawa 2009r.
Z. Dobosiewicz, Kredyty i Gwarancja Bankowe, PWE, Warszawa 2007r.
B. Olszewski, D. Kosacka-Łędzewicz, Leasing 2010, UNIMEX, Warszawa 2010
J. Kowalczyk A. Kusak, Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, C.H.Beck, 2006r.
Literatura uzupełniająca:
M. Wypych, Finanse i instrumenty finansowe, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź
2001.
Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Praca zbiorowa pod. red. M. Wypycha, Łódź 1998.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Bankowość i usługi finansowe
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

INNOWACJE W BANKOWOŚCI

Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

I

2

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady

15

1,5

Specjalizacyjny

polski

7

1,5

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

I

2

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Marek Zwolankowski,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mzwolankowski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy : znajomość podstaw bankowości oraz znajomość podstaw teorii nowoczesnej firmy (składowa mikroekonomii)



umiejętności: umiejętność stosowania metod marketingu w analizie rynków z silną presją konkurencji (badanie skłonności
do innowacji)



kompetencji: umiejętność identyfikacji przejawów zastosowań nowoczesnej techniki elektronicznej w bankowości

Cele przedmiotu: Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z tendencjami we współczesnej bankowości, budowaniem
alternatywnych kanałów dystrybucji produktów bankowych, walką o klienta poprzez wdrażanie zaawansowanej techniki i
Europejski System Punktów Kredytowych

216

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

technologii w procesie jego obsługi. Ważnym celem jest również rozpoznanie przemian w modelach biznesowych nowoczesnych
banków
CELE W ZAKRESIE WIEDZY


uzyskanie wiedzy o mechanizmach kreacji innowacji we współczesnej gospodarce



stworzenie podstaw rozpoznawania postaw proinnowacyjnych na rynku usług (zachowań oferenta i klienta)
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



uzyskanie umiejętności stosowania narzędzi marketingu w opisie innowacyjnych cech produktów i usług bankowych,



zrozumienie praktycznych aspektów klasyfikowania innowacji w bankowości (innowacje produktowe i procesowe)



zbudowanie zestawu narzędzi (kryteriów) wyboru banku internetowego



wyposażenie studenta w instrumenty diagnozowania zagrożeń w bankowości elektronicznej, internetowej, mobilnej
(umiejętność analizy ekspozycji banku na ryzyko operacyjne)
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



zainspirowanie studenta do systematycznego studiowania przemian w nowoczesnej bankowości (ustalenie profilu „banku
przyszłości”)



zdefiniowanie społecznych, demograficznych i kulturowych wyznaczników skłonności do korzystania z innowacyjnych usług
bankowych

Metody dydaktyczne: Wykład z przywołaniem raportów o tendencjach w nowoczesnej bankowości
Treści merytoryczne przedmiotu:
1.

Tendencje w nowoczesnej bankowości. Mechanizm kreowania innowacji produkowych i procesowych (2h).

2.

Przeobrażenia w modelach biznesowych banków w środowisku z silną presją konkurencji (2h).

3.

Bankowość elektroniczna, internetowa i mobilna (3h).

4.

Wybrane innowacje procesowe banków (proces sekurytyzacji aktywów, kreacja i dystrybucja produktów
strukturyzowanych) (3h).

5.

Analiza wybranych innowacyjnych produktów i usług banków: case study (2h).

6.

Profil ryzyka banku innowacyjnego. Ryzyko operacyjne (1h)

7.

Innowacje w bankowości a wyzwania dla regulatorów. Instytucje nadzoru bankowego w warunkach ekspansji innowacji
(2h).

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne z elementami case study
Literatura podstawowa:


C.K.Prahalad, M.S.Krishnan, Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010



S.Heffernan, Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:


P.Borcuch, Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU FINANSOWYM

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

I

2

wykłady

15

2

specjalizacyjny

polski

8

2

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
I

Niestacjonarne

2

wykłady
ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Waldemar Aspadarec
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: goniag@poczta.fm
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada znajomość z zakresu finansów przedsiębiorstw, makroekonomii i rynku finansowego



umiejętności (1): student posiada umiejętność wykonywania operacji matematycznych



kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w internecie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów zachodzących na rynku finansowym z punktu
widzenia firmy
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie szczegółowej wiedzy dotyczącej finansowania przedsiębiorstw za pomocą instrumentów rynku finansowego.
Przedstawienie procedur związanych z emisją papierów wartościowych przez przedsiębiorstwa.
zrozumienie istoty działania instrumentów finansowych na potrzeby zawierania transakcji na rynku finansowym
uzyskanie wiedzy o strukturze i ewolucji współczesnego rynku instrumentów finansowych, zarówno w wymiarze krajowym
jak i globalnym
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





uzyskanie umiejętności określania szans i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na współczesnym
rynku finansowym
umiejętność określania związków między wartością firmy a stosowaniem różnych źródeł pozyskiwania kapitału
zdobycie umiejętności analizowania wpływu wykorzystywania instrumentów finansowych przez przedsiębiorstwa w oparciu
o kryteria rentowności, płynności i ryzyka
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




zdolność do komunikowania się z otoczeniem gospodarczym i przekazywania wiedzy z zakresu reguł funkcjonowania
przedsiębiorstwa na współczesnym rynku finansowym
rozbudzenie zainteresowania dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk na rynku finansowym, przykłady wykorzystania
instrumentów finansowych na rzeczywistych danych rynkowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


Droga firmy na giełdę- przygotowanie oferty publicznej
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Prospekt emisyjny



Kapitał na rozwój. Alternatywne rynki obrotu. Ventures capital



Przedsiębiorstwo na międzynarodowym rynku finansowyn



Finanse hybrydowe



Zarządzanie ryzykiem - Instrumenty pochodne



Transakcje rynku walutowego



Instrumenty finansowe a źródła finansowania przedsiębiorstw.



Corporate Governance



Funkcja informacyjna rynku finansowego

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny w formie testu – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje 10 pytań zawierających także zagadnienia dotyczące interpretacji bieżących zjawisk zachodzących na
rynku finansowym, oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć.
Literatura podstawowa:


M. Poślad, S. Thiel, T. Zwoliński, Akcje i obligacje korporacyjne - oferta publiczna i rynek regulowany, Warszawa 2006



Damodaran Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II, Helion 2007



J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN Warszawa 2005



W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2008



J. Kudła: Instrumenty finansowe i ich zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 2009,

Literatura uzupełniająca:


A. Duliniec: Finansowanie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007



E.F. Bringham, J.F. Houston: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 2005



J. Czekaj, Z. Dresler: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych

Kierunek / Specjalność: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

PORTFEL INWESTYCYJNY

Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

II

3

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Wykłady

15

Ćwiczenia

30

Punkty
ECTS:

Niestacjonarne

II

3

20

Ćwiczenia

25

Język wykładowy

podstawowy

polski

7

Laboratoria
Wykłady

Typ przedmiotu

7

Laboratoria
Prowadzący przedmiot:dr Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: maluni@poczta.fm
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna zagadnienia ekonomiczne i finansowe, w tym procesy zachodzące na rynku finansowym, posiada
podstawową wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, ekonometrii, ekonomii



umiejętności: student potrafi poszukiwać logicznych powiązań zachodzących między zjawiskami społeczno-ekonomicznymi i
finansowymi, potrafi obsługiwać pakiet Excel



kompetencji (postaw): student potrafi pracować samodzielnie i w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest
przygotowany do analizy i oceny zjawisk zachodzących na rynku finansowym

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienie mające na celu przybliżenie podstawowej wiedzy o sposobach konstruowania portfela
papierów wartościowych, głównie portfela akcji Wskazanie możliwości inwestowania w papiery wartościowe przy wykorzystaniu
technik portfelowych. Pokazanie korzyści płynących z wykorzystania statystycznych metod budowy portfela papierów
wartościowych. Możliwość wykorzystania wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej jako narzędzi służących do
oceny kondycji ekonomiczno-finansowej spółek oraz wspomagających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, z
uwzględnieniem analizy fundamentalnej i selekcji papierów wartościowych z punktu widzenia atrakcyjności inwestowania w tym
konstruowania portfela papierów wartościowych.
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY (3)


Student zna teoretyczne podstawy inwestowania na rynku kapitałowym, jego istotę cel i zakres stosowania



Student zna narzędzia analityczne w zakresie procesów zachodzących na rynku finansowym, co odnosi się do instrumentów
finansowych oraz innych zmiennych ekonomicznych i finansowych podlegających analizie
Student zna podstawowe metody inwestowania portfelowego oraz wybrane narzędzia stosowane w ramach inwestowania
na rynku kapitałowym, z uwzględnieniem teorii portfolio (podejście klasyczne i nieklasyczne) oraz wybranych metod
ilościowych



EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)


Student potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy w zakresie procesu inwestowania i doprowadzić do jego
rozwiązania



Student potrafi dokonać konstrukcji portfela papierów wartościowych, dla określonych wariatów, stosując odpowiednie
metody dywersyfikacji ryzyka oraz modele papierów wartościowych
Student potrafi zastosować poznane w ramach metod inwestowania narzędzia analityczne do oceny opłacalności i ryzyka
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inwestowania na rynku kapitałowym
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student w potrafi w praktyce zastosować poznaną wiedzę i umiejętności do analiz papierów wartościowych, oceny ryzyka
rynku finansowego (kapitałowego)
Student w praktyce samodzielnie i w zespole potrafi dokonać analizy i oceny procesu inwestowania

Metody dydaktyczne:
Wykłady z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych i ćwiczenia (prowadzone w formie laboratoriów komputerowych), case
study, w ramach ćwiczeń praktyczne zastosowanie metod analiz papierów wartościowych, w tym analizy portfelowej oraz
wybranych metod ilościowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
Treści wykładów
W1 – Stopa zwrotu i ryzyko w analizach giełdowych (2h SS; 3h SN)
W2– Model Markowitza, model Sharpe’a (2h SS; 3h SN)
W3 – Dywersyfikacja ryzyka podejście klasyczne i nieklasyczne (2h SS; 3h SN)
W4 – Portfel papierów wartościowych – zasady budowy, cel zakres (2h SS; 2h SN)
W5 – Wykorzystanie metod WAP w analizie portfelowej (3h SS; 5h SN)
W6 – Fundamentalny portfel papierów wartościowych (2h SS; 2h SN)
W7 – Teoria użyteczności na giełdzie papierów wartościowych (1h SS; 1h SN)
W8 – Modele rynkowe (1h SS, 1h SN)
Treści ćwiczeń
Ćw1 - Analiza stóp zwrotu z akcji jako narzędzi opłacalności inwestycji, z wykorzystaniem metod statystycznoekonometrycznych(5h SS; 4h SN)
Ćw2 –Analiza stóp zwrotu z indeksów giełdowych jako mierników koniunktury na rynku, z wykorzystaniem metod statystycznoekonometrycznych (3h SS; 2h SN)
Ćw3 – Budowa portfeli papierów wartościowych: model Markowitza, model Sharpe’a (4h SS; 4h SN)
Ćw4 – Dywersyfikacja pozioma i pionowa ryzyka i jej znaczenie w budowie portfela papierów wartościowych (5h SS; 4h SN)
Ćw5 – Wykorzystanie wybranych metod WAP w analizie portfelowej (5h SS; 4h SN)
Ćw6 – Konstrukcja fundamentalnego portfela papierów wartościowych (3h SS; 2h SN)
Ćw7 – Ocena opłacalności inwestowania z wykorzystaniem wybranych narzędzi badania efektywności (4h SS; 4h SN)
Ćw8 – Kolokwium (1h SS; 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym:


część zadaniowa - do 2 zadań – problem analityczny do rozwiązania wykazujący umiejętność studenta w zakresie
zastosowań poznanych narzędzi analitycznych



część teoretyczna – do 4 pytań teoretycznych, obejmujących wiedzę teoretyczną oraz jej wykorzystanie w ramach
procesu inwestowania z wykorzystaniem metod analizy portfelowej (ujęcie klasyczne i nieklasyczne)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (laboratorium).
Zaliczenie z ćwiczeń/laboratoriów:


praca samodzielna lub w grupie w ramach analizy wybranych problemów realizowanych na ćwiczeniach/laboratoriach



zaliczenie pisemne obejmujące część zadaniową i teoretyczną wskazującą zdobytą przez studenta wiedzę teoretyczną i
umiejętność jej praktycznego zastosowania w procesie(1h)

Literatura podstawowa:


Tarczyński W., Łuniewska M.: Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Placet, Warszawa 2004



Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. II Placet Warszawa 1997



Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002



Elton E.J., Gruber M.J.: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG Press Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:


Haugen R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG Press Warszawa 1993
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Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa
2006



Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. I, Placet Warszawa 1997
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Rachunkowości

Wydział: WNEiZ
Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Tryb studiów

Stacjonarne

Rok

Semestr

II

3

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

wykłady

15

Ćwiczenia

15

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

kierunkowy

polski

7

Laboratoria
Niestacjonarne

II

3

wykłady

15

ćwiczenia

15

7

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Stanisław Hońko
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: honko@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student posiada wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej,



umiejętności: student potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze oraz interpretować przepisy prawa
bilansowego,



kompetencji (postaw): student potrafi porównywać i krytycznie analizować przepisy z dziedziny rachunkowości.

Cele przedmiotu:
Przedstawienie zasad ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania pozycji sprawozdań finansowych jednostek
zobligowanych do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF)
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




student zna założenia koncepcyjne MSR/MSSF
student posiada wiedzę na temat elementów sprawozdań finansowych sporządzanych według MSR/MSSF
student zna zasady wyceny, prezentacji oraz zakres ujawnień aktywów, zobowiązań i rezerw na zobowiązania, przychodów i
kosztów według MSR/MSSF,

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




student potrafi zastosować kryteria ujmowania podstawowych składników sprawozdań finansowych (aktywa, zobowiązania,
przychody i koszty) oraz jest w stanie ocenić jakość i użyteczność sprawozdań finansowych,
student ewidencjonuje operacje gospodarcze związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego według MSR/MSSF,
student potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


umiejętność krytycznej oceny aktów normatywnych z dziedziny rachunkowości, w tym obowiązujących na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Metody dydaktyczne: wykład w formie prezentacji multimedialnej, studia przypadków w tym z wykorzystaniem
sprawozdań finansowych spółek notowanych na WGPW.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów):
Wykłady:
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W1 –Zakres przedmiotowy i klasyfikacja MSR/MSSF, Założenia koncepcyjne MSR/MSSF (cel sprawozdań
finansowych, użytkownicy sprawozdań, cechy jakościowe sprawozdań finansowych, definicje: aktywów,
zobowiązań, przychodów i kosztów). (2h SS, 2h SN).



W 2 – MSR 1, Elementy składowe sprawozdań finansowych według MSR/MSSF (sprawozdanie z sytuacji
finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z
przepływów pieniężnych, przykładowy zakres ujawnień). (2h SS, 2h SN).



W 3 – Aktywa operacyjne wg MSR (MSR 2 „Zapasy”, MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”) (2H SS, 2h SN),



W 4 – Wartości niematerialne (MSR 38) oraz Utrata wartości aktywów (MSR 36), (2H SS, 2h SN),



W 5 – Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40), Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe (MSR 37),
(2h SS, 2h SN),



W 6 – Ujmowanie przychodów ze sprzedaży dóbr, świadczenia usług (MSR 18 „Przychody”). Rozliczanie
przychodów z umów długoterminowych (MSR 11) oraz przychodów z umów deweloperskich (KIMSF 15) i
programów lojalnościowych (KIMSF 13). Rozliczanie dotacji.



W 7 – Segmenty operacyjne (MSSF 8), Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia oraz działalność zaniechana (MSSF
5), Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego (MSR 23).

 W 8 – Prezentacja umów leasingu (MSR 17) oraz odroczonego podatku dochodowego (MSR 12).
Ćwiczenia:


Ćw. 1 –Zakres przedmiotowy i klasyfikacja MSR/MSSF, Założenia koncepcyjne MSR/MSSF (cel sprawozdań
finansowych, użytkownicy sprawozdań, cechy jakościowe sprawozdań finansowych, definicje: aktywów,
zobowiązań, przychodów i kosztów). (2h SS, 2h SN).



Ćw. 2 – MSR 1, Elementy składowe sprawozdań finansowych według MSR/MSSF (sprawozdanie z sytuacji
finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z
przepływów pieniężnych, przykładowy zakres ujawnień). (2h SS, 2h SN).



Ćw. 3 – Aktywa operacyjne wg MSR (MSR 2 „Zapasy”, MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”) (2H SS, 2h SN),



Ćw. 4 – Wartości niematerialne (MSR 38) oraz Utrata wartości aktywów (MSR 36), (2H SS, 2h SN),



Ćw. 5 – Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40), Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe (MSR
37), (2h SS, 2h SN),



Ćw. 6 – Ujmowanie przychodów ze sprzedaży dóbr, świadczenia usług (MSR 18 „Przychody”). Rozliczanie
przychodów z umów długoterminowych (MSR 11) oraz przychodów z umów deweloperskich (KIMSF 15) i
programów lojalnościowych (KIMSF 13). Rozliczanie dotacji.



Ćw. 7 – Segmenty operacyjne (MSSF 8), Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia oraz działalność zaniechana
(MSSF 5), Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego (MSR 23).



Ćw. 8 – Kolokwium

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny obejmujący:


Test wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią oraz test uzupełniania: 20% oceny końcowej,



Zadania sytuacyjne dotyczące ewidencji operacji gospodarczych, wpływu operacji gospodarczych na pozycje
sprawozdania finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych 80% oceny końcowej.

Literatura podstawowa:


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), IASB, SKwP, Warszawa 2007.



Standardy dostępne na stronie Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl (Zakładki: Ministerstwo/Rachunkowość)

Literatura uzupełniająca:


I. Olchowicz, A. Tłaczała: Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin,
Warszawa 2008.



R. Seredyński, M. Krupa, A. Stawowy, S. Jałowiecka – Madeja: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
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Poltext, Warszawa 2009.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

II

3

wykłady

15

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

7

kierunkowy

polski

Laboratoria
II
Niestacjonarne

3

wykłady

15

ćwiczenia

15

7

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Marek Zwolankowski, dr Dorota Skała
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mzwolankowski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy : student zna strukturę systemu finansowego i dysponuje wiedzą o roli sektora bankowego w gospodarce, potrafi
także określić siłę oddziaływań banków na efektywną alokację kapitału oraz ich wpływ na stabilność systemu finansowego



umiejętności: student posiada umiejętność stosowania podstawowych narzędzi w identyfikowaniu celów banku, jego wizji i
strategii



kompetencji: student potrafi analizować sprawozdanie finansowe banku

Cele przedmiotu:
Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny i w związku z tym jego celem jest wypracowanie umiejętności łączenia w analizie
funkcjonowania instytucji kredytowej metod właściwych dla zarządzania, rachunkowości, controllingu, marketingu, analizy
finansowej i bankowości.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania instytucji kredytowych (regulacje polskie i europejskie),
budowania ich strategii oraz reguł efektywnego zarządzania
uzyskanie wiedzy o modelach funkcjonowania współczesnego banku w otoczeniu z silną presją konkurencji
zrozumienie celu i sekwencji procesu zarządzania instytucją kredytową, ze szczególnym wyróżnieniem zarządzania
efektywnością, ryzykiem i wzrostem
określenie warunków zintegrowanego zarządzania instytucją kredytową (zgodnych z koncepcją łańcucha wartości dodanej)
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI









wypracowanie umiejętności wydzielania modułów w procesie zarządzania instytucją kredytową
stworzenie podstaw analizy strategii marketingowych instytucji kredytowych
określenie reguł identyfikacji technik menedżerskich w bankowości
zbudowanie zbioru narzędzi stosowanych w ocenie wybranych produktów bankowych i kanałów ich dystrybucji
zrozumienie logiki miar identyfikujących ekspozycję banku na ryzyko, narzędzi szacowania jego skutków oraz zasad doboru
technik i narzędzi zarządzania ryzykiem
wypracowanie umiejętności kompleksowej oceny kondycji ekonomicznej banku (również dzięki zrozumieniu zasad
sprawozdawczości bankowej)
wypracowanie umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń banku (zaburzenia płynności finansowej i wypłacalności
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
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przygotowanie studentów do zrozumienia społecznego odbioru banku jako instytucji zaufania publicznego
zrozumienie szczególnej roli banków w kształtowaniu powszechnego systemu rozliczeń pieniężnych, a w konsekwencji
zrozumienie społecznego odbioru stabilności systemu finansowego poprzez pryzmat stabilności w sektorze bankowym
wypracowanie akceptacji dla systemu nadzorowania i regulowania banków (ze szczególnym uwzględnieniem nowych
wyzwań w tej materii po światowym kryzysie finansowym)

Metody dydaktyczne: wykład łączący elementy dorobku teoretycznego w zakresie zarządzania bankiem z elementami praktyki
(ocena strategii wybranych banków, metodologia analizy fundamentalnej banków według procedur agencji ratingowych, reguły
prowadzenia stres testów). Na ćwiczeniach sięganie do metod typu case stydy, praca analityczna nad wybranymi bankami
giełdowymi, ocena ich pozycji konkurencyjnej, analiza porównawcza kondycji ekonomicznej, „czytanie” prospektów emisyjnych,
ze szczególnym naciskiem na analizę czynników ryzyka. Analiza dokumentów KNF i BKNB (Basel 2 i Basel 3)
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wykłady
1.

Modele współczesnej instytucji kredytowej: cele, podstawy zarządzania, elementy potencjału strategicznego (
2h).

2.

Zasada interdyscyplinarnego podejścia do analizy instytucji kredytowej (aspekty prawne, ekonomiczne i
społeczne) (2h).

3.

Elementy controllingu i techniki menedżerskie w bankowości (2h).

4.

Strategie rozwoju instytucji kredytowej – cykl wzrostu i jego pomiar (wzrost organiczny i zewnętrzny, fuzje i
przejęcia w bankowości) ( 2h).

5.

Reguły i narzędzia oceny kondycji ekonomicznej instytucji kredytowej (2h).

6.

Metodologia agencji ratingowych w ocenie banków giełdowych (2h).

7.

Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem w instytucji kredytowej: identyfikacja, pomiar i
monitorowanie ryzyka. Metoda Value at Risk. Sterowanie ryzykiem (3h).

Ćwiczenia
1.

Analiza strategii wybranych instytucji kredytowych (praca w grupach na podstawie stron internetowych banków) (2h).

2.

Modele zarządzania działalnością instytucji kredytowej (2h).

3.

Zarządzanie efektywnością w instytucji kredytowej (na podstawie metody zrównoważonej karty wyników banku i
koncepcji łańcucha wartości dodanej) (2h).

4.

Badanie porównawcze kondycji wybranych banków giełdowych (5 zespołów badawczych) (4h).

5.

Badanie motywów i efektów fuzji i przejęć w bankowości (2h).

6.

Zarządzanie ryzykiem w instytucji kredytowej: analiza ryzyka i sterowanie ryzykiem (ze szczególnym uwzględnieniem
ryzyka kredytowego i ryzyka płynności) (2h)

7.

Zaliczenie (1h)

Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Ćwiczenia kończy test ( 50% oceny końcowej) oraz zadanie dotyczące
wieloelementowej oceny kondycji ekonomicznej banku.
Literatura podstawowa:


M. Iwanicz – Drozdowska: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005



W. Żółtowski: Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce Nowej Umowy Kapitałowej ( Basel II), CeDeWu, Warszawa 2008



T. Galbarczyk, J. Świderska, Bank komercyjny w Polsce, podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:


S. Heffernan, Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007



A. Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008



Raporty KNF dotyczące kondycji finansowej sektora bankowego w Polsce



Prospekty emisyjne banków giełdowych ( PKO BP SA, BGŻ SA)
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

KATEDRA FINANSÓW

Kierunek / Specjalność: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): STUDIA STACJONARNE II STOPNIA, STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

II

4

wykłady

15

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

3

pozostały

polski

Laboratoria
II
Niestacjonarne

4

wykłady

6

ćwiczenia

6

4

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Natalia Marska-Dzioba,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: natalia.marska@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) Student posiada znajomość tematyki z zakresu finansów, zarządzania finansami przedsiębiorstw, prawa
gospodarczego, międzynarodowych stosunków gospodarczych.



umiejętności (1) potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne



kompetencji (postaw) (1) potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę oraz określać priorytety służące realizacji celu

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze wszystkimi aspektami gromadzenia i wydatkowania zasobów finansowych w
ramach Unii Europejskiej, zarówno na poziomie instytucji centralnych, krajowych i regionalnych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie poszerzonej wiedzy z zakresu planowania, uchwalania i wydatkowania zasobów finansowych Unii Europejskiej,
rozumienie w sposób pogłębiony pojęć, systematyki, instrumentów i zasad dotyczących programowania finansowego na
poziomie ponadnarodowym, krajowym i regionalnym z uwzględnieniem przykładowych wniosków o dofinansowanie
uzyskanie poszerzonej wiedzy o naturze gospodarki finansowej Unii Europejskiej oraz naturze więzi między instytucjami
unijnymi i krajów członkowskich
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





wykształcenie umiejętności prawidłowej interpretacji prawa i sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi (
wspólnotowymi, krajowymi, konkursowymi) w programowaniu finansowym i postępowaniu aplikacyjnym
wykształcenie umiejętności rozumienia zachowań i krytycznego analizowania zjawisk z zakresu finansów wspólnotowych
wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej od analizowania przebiegu procesów i zjawisk finansowych
w zakresie funduszy strukturalnych UE
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




umiejętność dalszego doskonalenia i krytycznego uzupełniania zdobytej wiedzy
umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów ekonomicznych

Metody dydaktyczne:
Wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji. Ćwiczenia z wykorzystaniem studiów przypadku (opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej dla przykładowego poddziałania z zakresu MŚP) przygotowywanym przez studentów w formie
projektu
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Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)

Liczba
godzin
SS

SN

W1

Geneza, cele i Członkowie Unii Europejskiej

2

1

W2

Struktura prawno-instytucjonalna Unii Europejskiej

2

1

W3

Unia Gospodarcza i Walutowa. Wspólna polityka handlowa i rolna

2

0,5

W4

Polityka regionalna, transportowa i ochrony środowiska

2

0,5

W4

Fundusze strukturalne UE

3

1

W5

Budżet Unii Europejskiej

3

1

W6

Narodowy Plan Rozwoju i Programy Operacyjne

1

1

ĆW1

Zasady wykorzystania funduszy strukturalnych i realizacje projektów. Zarządzanie projektami
finansowymi

4

1

ĆW2

Omówienie zagadnień związanych z przygotowywaniem projektu realizowanego w 3-4 osobowych
grupach polegającego na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla przykładowego
poddziałania z zakresu MŚP. Omówienie celu, metod i instrumentów projektu

2

0,5

ĆW3

Opracowywanie projektów w grupach z tutoringiem. Omawianie problemów cząstkowych.

6

3

ĆW4

Prezentacja projektów ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników rezultatu i matryc projektów.

2

1

ĆW5

Podsumowanie projektów. Dyskusja dotycząca wniosków.

1

0,5

Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu jednokrotnego wyboru, weryfikującym osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Test obejmuje 20 pytań. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie w grupie i
przedstawienie wyników projektu (dokumentacja aplikacyjna), co weryfikuje zarówno zdobyta wiedzę, umiejętności jak i
kompetencje społeczne.
Literatura podstawowa:


Budnikowski A: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001



Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E.: Unia Europejska, PWN, Warszawa 1998



Liberska B.: Globalizacja: Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002



Materiały Informacyjne KE i instytucji UE



Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, Sektorowe Programy Operacyjne



Janusz Hellen: Integracja Polski z unią europejską , BRANTA 2004



Piotr Jasiński: Unia Europejska A Władze Lokalne i Regionalne, Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy, 2000

Literatura uzupełniająca:


Brdulak H., Gołebiowski T.: Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, PWE, Warszawa 2002



Stępniak A. (red.): Swobodny przepływ pracowników, materiały Pełnomocnika Rządu, Warszawa 2001



Dariusz Milczarek: Unia Europejska We Współczesnym Świecie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,
2005
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość / Rachunkowość finansowa i auditing
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I AUDITING SPÓŁEK PUBLICZNYCH
Tryb studiów

Liczba godzin

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

II

4

wykłady

15

ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

specjalizacyjny

polski

laboratoria
II

4

Niestacjonarne

wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Prowadzący przedmiot: Dr Przemysław Mućko
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Przemyslaw.Mucko@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


Wiedzy: student posiada znajomość zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich zawartości informacyjnej



Umiejętności: student klasyfikuje majątek i źródła finansowania jednostek oraz dokonuje ewidencji operacji gospodarczych



Kompetencji (postaw): student posiada nawyki samodzielnego studiowania i ma podejście analityczne do informacji
finansowych

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych oraz pozostałych raportach spółek
publicznych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Student wymienia i charakteryzuje regulacje w zakresie sprawozdawczości spółek publicznych określające zawartość
informacyjną ich raportów bieżących i okresowych
Student rozróżnia informacje ujawniane dobrowolnie przez spółki publiczne od informacji ujawnianych na mocy regulacji
rachunkowości specyficznych dla spółek publicznych
Student charakteryzuje zawartość raportu i opinii biegłego rewidenta
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Student wskazuje na powiązania informacji ujawnianych w różnych elementach sprawozdania finansowego i towarzyszących
innych składnikach raportów okresowych
Student proponuje zmiany w sprawozdaniach z działalności spółek publicznych
Student wykrywa błędy i nieścisłości w informacjach ujawnianych przez spółki publiczne
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student ma nawyki myślenia krytycznego, potrafi przedstawiać swoje poglądy i dyskutować w grupie

Metody dydaktyczne: wykłady problemowe, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 — Regulacje sprawozdawczości spółek publicznych (2h SS)
W2 — Roczne sprawozdanie finansowe spółki publicznej (2h SS)
W3 — Zakres informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego spółki publicznej (2h SS)
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W4 — Cele i zasady sporządzania sprawozdania z działalności w spółkach publicznych (2h SS)
W5 — Pozostałe elementy raportów okresowych, w tym raport i opinia biegłego rewidenta (2h SS)
W6 — Zakres informacji w prospekcie emisyjnym (1h SS)
W7 — Zakres informacji w raportach bieżących spółek publicznych (2h SS)
W8 — Charakter i przyczyny ujawnień dobrowolnych w spółkach publicznych (2h SS)
ĆW1 — Zakres informacji o polityce rachunkowości w raportach rocznych — studia przypadków (2h SS)
ĆW2 — Zakres informacji o środkach trwałych w raportach rocznych — studia przypadków (2h SS)
ĆW3 — Zakres informacji o wartościach niematerialnych w raportach rocznych — studia przypadków (2h SS)
ĆW4 — Zakres informacji o inwestycjach, w tym o ich ryzyku, w raportach rocznych — studia przypadków (2h SS)
ĆW5 — Zakres informacji o zapasach, należnościach i zobowiązaniach w raportach rocznych — studia przypadków (2h SS)
ĆW6 — Zakres informacji o kapitałach, rezerwach i rozliczeniach międzyokresowych w raportach rocznych — studia przypadków
(2h SS)
ĆW7 — Sprawozdanie z działalności spółek publicznych (2h SS)
ĆW8 — Zaliczenie (1h SS)
Forma i warunki zaliczenia: Pisemne zaliczenie obejmujące:


test — do oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy



zadania sytuacyjne — do oceny efektów kształcenia w zakresie umiejętności



projekt własny — do oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności

Literatura podstawowa:


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej



P. Mućko, Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008.

Literatura uzupełniająca:


M. Andrzejewski, Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2002.



M. Marcinkowska, Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa oraz nowe tendencje w sprawozdawczości
finansowej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.



W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa: ABC sprawozdań finansowych. CEDEWU, Warszawa 2010.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość / Rachunkowość menedżerska
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

4

wykłady

15

3

specjalizacyjny

polski

ćwiczenia

15

Stacjonarne

laboratoria
II
Niestacjonarne

4

wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Prowadzący przedmiot: Dr Przemysław Mućko
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Przemyslaw.Mucko@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


Wiedzy: student posiada wiedzę o podstawowych narzędziach rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów



Umiejętności: student potrafi stosować podstawowe narzędzia rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów



Kompetencji (postaw): student posiada nawyki samodzielnego studiowania i ma podejście analityczne do informacji
finansowych

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje wybrane nowoczesne narzędzia rachunkowości zarządczej i pomiaru dokonań
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Student wymienia i charakteryzuje wybrane zaawansowane narzędzia rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i
pomiaru dokonań
Student wymienia przesłanki zastosowania wybranych narzędzi
Student charakteryzuje ewolucję narzędzi rachunkowości zarządczej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Student podejmuje decyzje na podstawie informacji z rachunkowości zarządczej
Student potrafi dobrać narzędzia rachunkowości zarządczej do problemu decyzyjnego
Student krytycznie ocenia przedstawione rozwiązania w zakresie rachunkowości zarządczej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student ma nawyki myślenia krytycznego, potrafi przedstawiać rozwiązania i dyskutować w grupie

Metody dydaktyczne: wykłady problemowe, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 — Ewolucja narzędzi rachunkowości zarządczej: od kalkulacji kosztów do pomiaru dokonań (2h SS)
W2 — Podejmowanie decyzji w rachunku kosztów zmiennych (2h SS).
W3 — Rachunek kosztów działań i jego odmiany. Zasoby i niewykorzystane zdolności operacyjne w rachunku ABC (4h SS)
W3 — Podejmowanie decyzji w rachunku kosztów działań. ABB i ABM (2h SS)
W4 — Pomiar dokonań w rachunkowości odpowiedzialności (2h SS)
W5 — Zrównoważona karta wyników oraz inne nowoczesne narzędzia pomiaru i zarządzania dokonaniami (3h SS)
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ĆW1 — Podejmowanie decyzji na podstawie informacji z tradycyjnych modeli rachunku kosztów (2h SS)
ĆW2 — Podejmowanie decyzji w rachunku kosztów zmiennych (2h SS).
ĆW3 — Rachunek kosztów działań i jego odmiany. Zasoby i niewykorzystane zdolności operacyjne w rachunku ABC (4h SS)
ĆW4 — Podejmowanie decyzji w rachunku kosztów działań. ABB i ABM (2h SS)
ĆW5 — Charakterystyka ośrodków i mierniki w rachunkowości odpowiedzialności (1h SS)
ĆW6 — Zrównoważona karta wyników oraz inne nowoczesne narzędzia pomiaru i zarządzania dokonaniami (2h SS)
ĆW7 — Zaliczenie (2h SS)
Forma i warunki zaliczenia: Pisemne zaliczenie obejmujące:


test — do oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy



zadania sytuacyjne — do oceny efektów kształcenia w zakresie umiejętności



projekt własny — do oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności

Literatura podstawowa:


P. Mućko, Rachunkowość jako podstawa systemu oceny dokonań szpitali [w:] System pomiaru i oceny działania szpitala, red.
M. Hass-Symotiuk, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.



Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Kraków.



Kaplan R.S., Anderson S.R. (2008), Rachunek kosztów działań sterowany czasem. Prostsza i bardziej skuteczna droga do
większych zysków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:


Rachunkowość zarządcza. Część I. Red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2009.



Rachunek kosztów. Podejście strategiczne i operacyjne. Red. I. Sobańska. CH Beck, Warszawa 2009.



Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne. Red. I. Sobańska. CH Beck, Warszawa 2009.



R. S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2007.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

FINANSE OSOBISTE

Tryb studiów

Rok

Semestr

II

3

Stacjonarne

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Wykłady

15

1,5

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Adam Adamczyk
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: adam.adamczyk@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada znajomość tematyki z zakresu finansów, prawa cywilnego, prawa podatkowego



umiejętności (1): student posiada umiejętność interpretacji aktów prawnych oraz posługiwania się rachunkiem zmiennej
wartości pieniądza w czasie



kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące zrozumieniu specyfiki gospodarki finansowej gospodarstw domowych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie poszerzonej wiedzy z zakresu teorii finansów gospodarstw domowych
nabycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej konstrukcji oraz właściwości instrumentów finansowych przeznaczonych dla
gospodarstw domowych
uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących finansowania gospodarstw domowych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





umiejętność analizy instrumentów finansowych przeznaczonych dla gospodarstw domowych
umiejętność określenia konsekwencji podatkowych podejmowanych decyzji finansowych
umiejętność konstruowania budżetu gospodarstwa domowego
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Umiejętność identyfikacji priorytetów w zakresie gospodarowania budżetem gospodarstwa domowego

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze finansów, ćwiczenia z wykorzystaniem
analizy danych źródłowych (głównie z Internetu) dotyczących struktury i ewolucji systemu finansowego oraz przykładami
podstawowych kalkulacji finansowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
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Gospodarstwo istota i funkcje ( 2 godz.)



Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego (2 godz.)



Planowanie finansów osobistych – tworzenie budżetu domowego (2 godz.)



Zarządzanie majątkiem gospodarstwa domowego (2 godz.)



Zarządzanie długiem ( 2 godz.)



Gospodarstwo domowe na rynku ubezpieczeń ( 2 godz.)



Opodatkowanie transakcji oraz operacji finansowych gospodarstw domowych (2 godz.)



Zaliczenie ( 1 godz.)

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie testu– sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy. Obejmuje pytania testowe (do
20 pytań) dotyczące zarówno zagadnień teoretycznych jak i praktycznych . Dodatkowo warunkiem zaliczenia będzie
przygotowanie przez studentów budżetów domowych. Ta część zaliczenia ma za zadanie weryfikacje umiejętności i
kompetencji.
Literatura podstawowa:


C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009



M. Lipiński , Finanse osobiste, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008

Literatura uzupełniająca:


Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.



Materiały ze strony :http://www.knf.gov.pl/



Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.



Raporty instytucji finansowych
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US:
Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/BiUF
Rodzaj studiów: II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

OPODATKOWANIE TRANSAKCJI INSTRUMENTAMI
FINANSOWYMI
Tryb studiów

Stacjonarne

Rok
II

Semestr
3

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

wykłady

15

2

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Teresa Królikowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: lapin@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) student posiada wiedzę o polskim systemie podatkowym, zna konstrukcję podatków dochodowych, podatku od
towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych, rozróżnia instrumenty finansowe na poszczególnych segmentach
rynku finansowego



umiejętności (1) student rozumie zasady funkcjonowania poszczególnych instrumentów finansowych oraz podatków w
polskim systemie podatkowym z uwzględnieniem standardów międzynarodowych



kompetencji (postaw) (1) student nieustannie dąży do pogłębiania wiedzy i doskonalenia kompetencji w zakresie
funkcjonowania rynków finansowych i podatków

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące poznaniu podatkowych następstw emisji papierów wartościowych i obrotu tymi
papierami oraz wystawiania i obrotu instrumentami finansowymi nie będącymi papierami wartościowymi
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy o powstawaniu obowiązku podatkowego w transakcjach instrumentami podatkowymi
poznanie rozwiązań służących ustalaniu wielkości zobowiązań podatkowych w transakcjach instrumentami finansowymi w
zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych
poznanie makrofinansowych aspektów i problemów opodatkowania transakcji instrumentami finansowymi w Polsce na tle
rozwiązań stosowanych w wybranych krajach unijnych.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





potrafi rozróżniać i porównywać opodatkowanie transakcji według najważniejszych klasyfikacji
potrafi ustalać wysokość zobowiązania i wypełniać stosowne formularze podatkowe
potrafi przejrzyście ilustrować najważniejsze kwestie występujące w poszczególnych podatkach nakładanych na transakcje
instrumemtami finansowymi
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



potrafi samodzielnie i krytycznie identyfikować i ocenić skutki opodatkowania transakcji instrumentami finansowymi w
wymiarze mikro i makrofinansowym

Metody dydaktyczne: Tematy opracowane z wykorzystaniem Microsoft PowerPoint, schematów, aktów prawnych, formularzy,
przykładów liczbowych opracowanych w ramach studium przypadków oraz wybranych decyzji i interpretacji organów
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podatkowych.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Specyfika opodatkowania transakcji papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi (2h SS)
W2 – Podatkowe skutki emisji obligacji (2h SS)
W3 – Koszty emisji akcji w ujęciu podatkowym (podatku dochodowego i podatku od towarów i usług) (4h SS)
W4 – Opodatkowanie transakcji dokonywanych za pośrednictwem domów maklerskich (4h SS)
W5 – Realizacja obowiązków podatkowych nałożonych na bankowe instrumenty finansowe(3h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie testu obejmującego zagadnienia z zakresu wiedzy i umiejętności oraz pytań
formułowanych w kontekście samodzielnego i krytycznego identyfikowania i oceniania konkretnych rozwiązań podatkowych
Literatura podstawowa:


Pyzel B,. Opodatkowanie instrumentów finansowych, Wydawnictwo ODDK, Gdański @007



Dźwigała G., Huszcz Z., Karwat P.,Krasnodębski R., Ślifirczyk M., Fili Ś., Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
Komentarz. LexisNexis, Warszawa-Rzeszów 2009



Bartosiewicz A., Kubacki R., Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Komentarz, Difin, Warszawa 2006



Orzeczenia sądów i interpretacje organów podatkowych znajdujące się w zbiorach internetowych

Literatura uzupełniająca:


Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność Finanse i Rachunkowość/FiRP
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

STRATEGICZNA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

3

wykłady

15

3

specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia

15

Stacjonarne

Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Tomasz Kufel
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tomasz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna podstawowe zasady funkcjonowania rachunkowości zarządczej oraz rachunku kosztów w
przedsiębiorstwie



umiejętności: student potrafi klasyfikować i ujmować koszty i przychody, potrafi kalkulować koszty



kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, komunikować się z otoczeniem i przekazać
podstawową wiedzę na temat działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące metod i narzędzi rachunkowości zarządczej przydatnych w rozwiązywaniu problemów
decyzyjnych oraz ocenie realizacji misji, strategii i celów przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




zrozumienie zasad i metod rachunkowości zarządczej
znajomość sposobów oceny realizacji dokonań przedsiębiorstwa
zrozumienie metod i zasad budżetowania
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów decyzyjnych i oceny dokonań
budżetowanie i planowanie ex ante pozycji sprawozdawczych
potrafi dobierać środki i metody w celu efektywnego wykonania pojawiających się nietypowych zadań
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



samodzielne rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność za wyniki i ich interpretację

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, metoda przypadków, symulacja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1.

Charakterystyka strategicznej rachunkowości zarządczej

2.

Rachunek decyzyjny w warunkach ryzyka

3.

Analiza CVP w długim okresie – orientacja na wartość.

4.

Istota budżetowania. Typy budżetów. Metody budżetowania

5.

Rachunkowość zarządcza a kształtowanie strategii wzrostu wartości
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6.

Kształtowanie zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa

7.

Zrównoważona karta wyników

8.

Pomiar i wycena kapitału intelektualnego

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego – egzamin pisemny testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 10 pytań), zadania sytuacyjne (praktyczne) (do 3 zadań)
Literatura podstawowa:


Sobańska I. (red.) i inni (2010), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck.



Rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod redakcją T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2009;



Strategiczna rachunkowość zarządcza Redakcja naukowa Edward Nowak, PWE, Warszawa 2008,



Rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod redakcją T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2009,



Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Red. G. Świderska, Difin, Warszawa 2004,



A. Jaruga, W. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 2005.

Literatura uzupełniająca:


Zarządcze aspekty rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003;



Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod redakcją A. Karmańskiej, Difin, Warszawa 2002.



J. Michalak: Pomiar dokonań – od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalność: FiR
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

MONITORING FINANSOWY

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

II

4

wykłady

15

1

kierunkowy

polski

wykłady

6

2

ćwiczenia

4

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
II

Niestacjonarne

4

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: DR AGNIESZKA PEREPECZO, DR PAWEŁ STĘPIEŃ
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: perepecz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): Student posiada wiedzę z podstaw rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej



umiejętności (1): student potrafi dokonać kalkulacji finansowych w arkuszu kalkulacyjnym



kompetencji (postaw) (1): student potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do analizowania procesów w
przedsiębiorstwie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji szans i zagrożeń o charakterze finansowym i ich monitorowania w
przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy z zakresu monitorowania procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie
rozumienie wielości i złożoności procesów finansowych w przedsiębiorstwie
rozumienie czynników finansowych zagrożenia i szans działalności przedsiębiorstwa i wynikających z nich przesłanek do
monitorowania procesów finansowych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





nabycie umiejętności prawidłowego zinterpretowanie i wyjaśnia procesów finansowych w przedsiębiorstwie finansowej
nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania i monitorowania sytuacji
finansowej przedsiębiorstw
nabycie umiejętności właściwego analizowania szans i zagrożeń działalności przedsiębiorstwa oraz formułowania własnych
opinii na ten temat
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




nabycie zdolności do komunikowania się z otoczeniem i przekazywanie wiedzy z zakresu monitorowania sytuacji finansowej
przedsiębiorstw
rozbudzenie zainteresowania dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: Wykład w formie prezentacie multimedialnej powiązany z dyskusją o monitorowaniu sytuacji finansowej
w polskich przedsiębiorstw oraz kalkulacje zespołowe (ćwiczenia w laboratorium komputerowym) w zakresie zastosowań
arkusza kalkulacyjnego w monitoringu finansowym.
Europejski System Punktów Kredytowych

248

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Finanse i Rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Monitoring finansowy: wymysł czy potrzeba . Miejsce monitoringu finansowego w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
(2 h, SS, 1 h SN)
W2 –Źródła informacji na potrzeby monitoringu szans i zagrożeń finansowych prowadzonej działalności. Rozpoznawanie
sygnałów zewnętrznych i wewnętrznych informujących o sytuacji firmy. Rola internetu jako źródła informacyjnego. (2 h, SS,
1 h SN)
W3 – Kluczowe obszary monitoringu finansowego (2 h, SS, 1 h SN)
W4 – Systemy informatyczne w monitoringu finansowych (2 h, SS, 1 h SN)
W5 – Narzędzia i mierniki monitorowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (rentowność, płynność, zdolność kredytowa,
zrównoważona karta wyników). (2 h, SS, 1 h SN)
W6 - (ĆW1 SN) – Konstrukcja i zawartość merytoryczna okresowych i rocznych sprawozdań finansowych zarządu
uwzględniających wymagania kodeksowe i prawne oraz wymagania stawiane przez rady nadzorcze i zgromadzenia
wspólników. (2 h, SS, 2 h SN)
W7 - (ĆW2 SN) – Budowa modeli monitoringu finansowego prowadzonej działalności przez dany podmiot gospodarczy.
Przygotowanie do działalności gospodarczej - aspekty finansowe (2 h, SS)
W8 – Studium przypadku monitoringu finansowego budżetu dla wybranego przedsięwzięcia(1 h, SS, 1 h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci zaliczają na podstawie:
Zaliczenia pisemnego (50%) – sprawdzian testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Sprawdzian
obejmuje pytania testowe (do 10) i zadania sytuacyjne ( do 4).
Projektu własnego (50%) –projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności.
Projekt powinien zawierać plan finansowy budżetu i system monitorowania przychodów, kosztów, płynności finansowej
przedsiębiorstwa w arkuszu kalkulacyjny dla wybranego przedsięwzięcia.
Literatura podstawowa:


M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN,
Warszawa 2007.



A. Skowronek-Kielczrek, Z. Leszczyński: Controling. Analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem. DIFIN, 2007.



A. Mytlewski: Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007



A. Rutkowski, Zarządzanie finansami. PWE Warszawa 2007;



W. Pluta, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach. PWE Warszawa 1999;

Literatura uzupełniająca:


AA. Szablewski, R. Tuziemek, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltex 2004



S. Slatter, D. Lovett, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. WIG – Press,
Warszawa 2001.



R. A. C. Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2003



L. Kowalczyk, Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa. Difin. 1999.



L. Kowalczyk, Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa. Difin. 1999.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Instytut Rachunkowości

Kierunek / Specjalność: Finanse i rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

WYKORZYSTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

II

4

wykłady

15

ćwiczenia

15

Stacjonarne

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

pozostały

polski

laboratoria
II

4

Niestacjonarne

wykłady

8

ćwiczenia

8

laboratoria
Prowadzący przedmiot: Dr Przemysław Mućko, mgr Magdalena Janowicz, mgr Barbara Jakubiak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Przemyslaw.Mucko@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


Wiedzy: student posiada znajomość zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich zawartości informacyjnej



Umiejętności: student klasyfikuje majątek i źródła finansowania jednostek oraz dokonuje ewidencji operacji gospodarczych



Kompetencji (postaw): student posiada nawyki samodzielnego studiowania i ma podejście analityczne do informacji
finansowych

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje kierunki wykorzystania sprawozdań finansowych od interpretacji surowych danych finansowych do modeli
statycznych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Student wymienia i opisuje kierunki wykorzystania sprawozdań finansowych
Student rozumie użyteczność poszczególnych informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych
Student charakteryzuje wyjaśnia regulacje określające zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Student interpretuje informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym
Student potrafi wiązać informacje o tym samym zjawisku opisywane w różnych elementach sprawozdania finansowego
Student potrafi krytycznie ocenić zawartość sprawozdania finansowego z perspektywy regulacji oraz użytkowników
informacji finansowych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student dostrzega konflikt interesów użytkowników i producentów informacji finansowych, potrafi ocenić konflikt z
szerokiej perspektywy, wykazuje troskę o użyteczność sprawozdań finansowych

Metody dydaktyczne: wykłady problemowe, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 — Kierunki wykorzystania sprawozdań finansowych (2h SS, 1h SN)
W2 — Interpretacja podstawowych elementów sprawozdania finansowego (2h SS, 1h SN)
W3 — Informacja dodatkowa jako podstawa do interpretacji sprawozdań finansowych (2h SS, 1h SN)
W4 — Interpretacja sprawozdania finansowego w kontekście pozostałych elementów sprawozdawczości przedsiębiorstw, w
szczególności sprawozdania z działalności (2h SS, 1h SN)
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W5 — Wykorzystanie sprawozdań finansowych do prognozowania upadłości (2h SS, 1h SN)
W6 — Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny wiarygodności kredytowej (2h SS, 1h SN)
W7 — Wykorzystanie sprawozdań finansowych do prognozowania wyników finansowych (2h SS, 1h SN)
W8 — Założenia koncepcyjne rachunkowości w kontekście aktualnych kierunków wykorzystania sprawozdań finansowych (1h SS,
1h SN)
ĆW1 — Studia przypadków interpretacji sprawozdań finansowych (7h SS, 4h SN)
ĆW2 — Wykorzystanie sprawozdań finansowych do prognozowania upadłości (2h SS, 1h SN)
ĆW3 — Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny wiarygodności kredytowej (2h SS, 1h SN)
ĆW4 — Wykorzystanie sprawozdań finansowych do prognozowania wyników finansowych (2h SS, 1h SN)
ĆW5 — Zaliczenie (2h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia: Pisemne zaliczenie obejmujące:


test — do oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy



zadania sytuacyjne — do oceny efektów kształcenia w zakresie umiejętności



projekt własny — do oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności

Literatura podstawowa:


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej



P. Mućko, Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008.

Literatura uzupełniająca:


W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa: ABC sprawozdań finansowych. CEDEWU, Warszawa 2010.



Sprawozdawczość finansowa według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red. G.K. Świderska i W.
Więcław, DIFIN, Warszawa 2009.
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SYLABUS ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Wydział: WNEiZ

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalnośd: Finanse i Rachunkowość/Bankowość i usługi finansowe
Rodzaj studiów (I stopień/II stopie): II stopień
KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

METODY RATINGOWE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć
Wykłady

stacjonarne

II

4

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

specjalizacyjny

polski

15

Ćwiczenia

1,5

Laboratoria
Wykłady
niestacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Paweł Stępień,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: pawel.stepien@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
-

wiedzy: student zna podstawy finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowości.
umiejętności: student posiada umiejętność wykonywania podstawowych operacji matematycznych
kompetencji: student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje uzyskanie wiedzy o mechanizmie budowania ratingów, ocen ratingowych, scoringów.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
-

uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych reguł związanych z budową ratingów,
zrozumienie zasad oceny kondycji przedsiębiorstwa na podstawie otrzymanego ratingu,
zrozumienie roli instytucji ratingowych w na rynku finansowym.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

-

umiejętność oceny racjonalności zachowania w poszczególnych sytuacjach finansowych,
umiejętność określenia związków miedzy poszczególnymi zjawiskami ekonomiczno finansowych
wpływających na wystawienie ratingu,
umiejętność budowania prostych modeli scoringowych.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

-

zdolność do komunikowania się z otoczeniem i przekazywaniem podstawowej wiedzy z zakresu
interpretacji ocen ratingowych,
zdolność do budowania prostych scoringów.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, metoda symulacji, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu:
8. Istota ryzyka kredytowego.
9. Klasyfikacje metod ratingowych.
10. Klasyfikacje metod scoringowych.
11. Etapy budowy modeli scoringowych.
12. Analiza przetrwania.
13. Analiza LGD.
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Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne: sprawdzian testujący osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (pytania
kontrolne/test) oraz umiejętności (zadanie)
Literatura podstawowa:
pod red. M. Hamrol, Analiza finansowa przedsiębiorstwa ujęcie sytuacyjne, AE Poznań, 2007r.
A. Langer, Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych, CeDeWu, 2007r.
A. Matuszczyk, Credit Scoring, CeDeWu, 2008r.
J. Kowalczyk A. Kusak, Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, C.H.Beck, 2006r.
M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy, BTC, 2007r.
Literatura uzupełniająca:
M. Wypych, Finanse i instrumenty finansowe, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź
2001.
Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Praca zbiorowa pod. red. M. Wypycha, Łódź 1998.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalność: FiR/Bankowość i usługi finansowe
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

FUZJE I PRZEJĘCIA

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

II

4

wykłady

15

1,5

specjalizacyjny

polski

Stacjonarne

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: DR AGNIESZKA PEREPECZO
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: perepecz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): Student posiada wiedzę z podstaw rachunkowości oraz podstaw finansów przedsiębiorstw



umiejętności (1): student potrafi dokonać kalkulacji finansowych



kompetencji (postaw) (1): student potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do analizowania procesów zachodzących
w przedsiębiorstwie

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i zrozumieniu procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy z zakresu procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw
rozumienie złożoności procesów łączenia
rozumienie wpływu uwarunkowań fuzji i przejęć na powodzenie transakcji
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





nabycie umiejętności prawidłowego zinterpretowanie i wyjaśnia procesów fuzji i przejęć
nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania przebiegu procesów fuzji i
przejęć przedsiębiorstw
nabycie umiejętności właściwego analizowania przebiegu i efektów procesów fuzji i przejęć oraz formułowania własnych
opinii na ten temat
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




nabycie zdolności do komunikowania się z otoczeniem i przekazywanie wiedzy z zakresu procesów fuzji i przejęć
rozbudzenie zainteresowania dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: Wykład w formie prezentacie multimedialnej powiązany z dyskusją o współczesnych procesach fuzji i
przejęć
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Istota i rodzaje fuzji i przejęć (2 h, SS)
W2 - Fale fuzji i przejęć – rys historyczny i skala procesów współcześnie (2 h, SS)
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W3 - Motywy transakcji fuzji i przejęć. Etapy fuzji i przejęć. (2 h, SS)
W4 - Aspekty prawne i rachunkowe fuzji i przejęć (2 h, SS)
W5 - Analiza przedsiębiorstwa-kandydata do przejęcia (2 h, SS)
W6 - Wycena przejmowanej spółki. (2 h, SS)
W7 – Źródła finansowania fuzji i przejęć. (2 h, SS)
W8 - Ocena efektów finansowych fuzji i przejęć (1 h, SS
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci zaliczani są na podstawie:
Zaliczenia pisemnego-sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności.
Zaliczenie pisemne obejmuje interpretację 6 zagadnień oraz pisemną prezentację własnego studium przypadku fuzji lub
przejęcia z uwzględnieniem motywów, przebiegu i efektów końcowych połączenia na podstawie zebranych wcześniej
materiałów.
Literatura podstawowa:




Frąckowiak W.[red.]: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 1998
Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG PRESS, Warszawa 2001
Perepeczo A.: Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa. Wyniki badań zagranicznych i krajowych, Wydawnictwo US,
Szczecin 2010.



Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. WIG PRESS, Warszawa 1998



Helin A., Kowalski Z., Bernaizuk A., Zorde K.: Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych, C.H. BECK, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:


Szczepankowski P.J.: Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, PWN, Warszawa 2000





Machała R.: Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2005
Sudarsanam S.: Creating Value from Mergers and Acquisitions. The Challenges, Prentice Hall, 2003
Witosz A.: Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych, Oficyna Wydawnicza Branta, BydgoszczKatowice 2002Hooke J.C.: Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, Liber, Warszawa 1998
Podsiadlik C.: Wrogie przejęcie spółki, LexisNexis, Warszawa 2003
Rodzynkiewicz M.: Łączenie się spółek. Komentarz, Wydanie 2, LexisNexis, Warszawa 2003
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SYLABUS ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Wydział: WNEiZ

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Zarządzania Finansami

Kierunek / Specjalnośd: Finanse i Rachunkowość/BIUF
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopie): II stopień
KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z
INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI
Tryb studiów

stacjonarne

Rok

I

Semestr

Rodzaj zajęć

2

Liczba
godzin

Wykłady

15

Ćwiczenia

15

Punkty
ECTS

niestacjonarne

I

2

7

Ćwiczenia

8

Język
wykładowy

specjalizacyjny

polski

3

Laboratoria
Wykłady

Typ
przedmiotu

3

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Paweł Stępień,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: pawel.stepien@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
-

wiedzy: student zna elementy finansów przedsiębiorstw (źródeł finansowania), zarządzania finansami
oraz rachunkowości.
umiejętności: student posiada umiejętność wykonywania podstawowych operacji matematycznych,
analitycznych oraz obsługo pakietów Office.
kompetencji: student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie oraz kontaktów z
działami handlowymi banków i firm ubezpieczeniowych

Cele przedmiotu:
Uzyskanie wiedzy o dostępności instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych związanych z działalnością
gospodarczą oraz źródeł finansowania.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
-

uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych różnic pomiędzy ofertami ubezpieczycieli,
zrozumienie zasad i warunków przyznania kredytów, leasingu, faktoringu
uzyskania wiedzy z zakresu alternatywnego pozyskania finansowania działalności przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

-

umiejętność oceny przedsiębiorstwa w celu pozyskania kredytu,
umiejętność wypełnienia niezbędnych formularzy celem pozyskania kredytu,
umiejętność porównywania ofert firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia działalności i
majątku spółki.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

-

zdolność do komunikowania się z otoczeniem i przekazywaniem podstawowej informacji niezbędnych
do ubezpieczenia majątku i działalności przedsiębiorstwa,
zdolność do komunikacji się z bankiem celem pozyskania kredytu obrotowego.
zdolność do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania działalności.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, metoda symulacji, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu:
1.

Banki – kredyty, akredytywy inne instrumenty finansowe.
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2.

Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe.

3.

Firmy faktoringowe –faktoring, faktoring importowy, faktoring eksportowy.

4.

Firmy leasingowe – szczególne formy leasingu, leasing zwrotny, aspekty podatkowe leasingu.

5.

Fundusze inwestycyjne, FVC.

6.

New Connect.

7.

Towarzystwa ubezpieczeniowe – ubezpieczenie obrotu, majątku i inne.

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne: sprawdzian testujący osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (pytania
kontrolne/test) oraz umiejętności (przygotowania prezentacji porównującej oferty banków, ubezpieczycieli,
faktorów i innych)
Literatura podstawowa:
G. Abram, Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca, DIFIN Warszawa 2006r.
W. Bień A. Bień, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach pożyczkach i kredytach, DIFIN, Warszawa 2009r.
Z. Dobosiewicz, Kredyty i Gwarancja Bankowe, PWE, Warszawa 2007r.
B. Olszewski, D. Kosacka-Łędzewicz, Leasing 2010, UNIMEX, Warszawa 2010
J. Kowalczyk A. Kusak, Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, C.H.Beck, 2006r.
Literatura uzupełniająca:
M. Wypych, Finanse i instrumenty finansowe, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź
2001.
Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Praca zbiorowa pod. red. M. Wypycha, Łódź 1998.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Finansów

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość/FiRP
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

OPODATKOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

II

4

wykłady

15

Stacjonarne

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

1,5

Specjalizacyjny

polski

Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady

Niestacjonarne

ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Adam Adamczyk
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: adam.adamczyk@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1): student posiada podstawy wiedzy dotyczącej sytemu podatkowego jak i teorii podatku



umiejętności (1): student posiada umiejętność interpretacji aktów prawnych



kompetencji (postaw) (1): student samodzielnie poszukuje informacji , czyta prasę specjalistyczną

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest prezentacja studentom szczegółowych zagadnień z zakresu opodatkowania dochodu przedsiębiorstw
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funkcjonujących w formie spółek kapitałowych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Uzyskanie wiedzy dotyczącej opodatkowania procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek kapitałowych
Uzyskanie wiedzy dotyczącej opodatkowania podatkowych grup kapitałowych
Uzyskanie wiedzy na temat opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Uzyskanie umiejętności określenia opłacalności wykorzystania formy spółki kapitałowej do prowadzenia działalności
gospodarczej z uwzględnieniem kryterium minimalizacji płatności podatkowych
Uzyskanie umiejętności optymalizacji struktury kapitałowej spółek kapitałowych pod względem minimalizacji płatności
podatkowych
Uzyskanie umiejętności optymalizacji roku podatkowego oraz metody rozliczania zaliczek na podatek dochodowy
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Zdolność do identyfikacji dylematów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie zarządzania podatkami

Metody dydaktyczne: Wykład powiązany analizami studiów przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)


Konstrukcja polskiego podatku dochodowego od osób prawnych (2 godz.),



Podwójne opodatkowanie dochodu spółki kapitałowej i sposoby jego rozwiązania (2 godz.),



Harmonizacja podatku dochodowego – koncepcja CCCTB (2 godz.),



Optymalizacja podatkowa decyzji dotyczących sposobu finansowania spółek kapitałowych (2 godz.),



Optymalizacja podatkowa decyzji spółek kapitałowych dotyczących podziału zysku (2 godz.),



Optymalizacja decyzji dotyczących wyboru roku podatkowego oraz metody rozliczania zaliczek na podatek dochodowy (2
godz.),



Opodatkowanie dochodu przy zdarzeniach restrukturyzacyjnych – wybrane problemy (2 godz.),



Zaliczenie (1 godz.).

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej – zaliczenie skalda się z dwóch części . Pierwsza część testowa składająca się z 15 pytań sprawdza
wiedzę druga część zaliczenia to 4 zadania – ta część zaliczenia sprawdza umiejętności.

Literatura podstawowa:


H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa 2008



Kudert S., M Jamroży, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2007



M.Poszwa, Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005



M.Poszwa, Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:


J. Ickiewicz Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009



G Szczodrowski.: Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2002.
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Sylabus ECTS/KRK na rok akademicki 2011/2012
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział: WNEiZ

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Kierunek / Specjalność: Finanse i Rachunkowość
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy
polski

Stacjonarne
pozostałe

Laboratoria
I

II

Niestacjonarne

wykłady

6

ćwiczenia

6

Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Byrka-Kita, mgr Michał Grudziński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy: student zna podstawy rachunkowości, analizy ekonomicznej i finansów, podstawowe metod statystyczne oraz
metod oceny efektywności inwestycji i zasady planowania finansowego. Student posiada ogólną wiedzę w zakresie makro- i
mikroekonomii oraz zarządzania.



umiejętności: student umie posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym typu Excel



kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu wyceny przedsiębiorstw.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




zrozumienie istoty, celów i funkcji wyceny przedsiębiorstw,
znajomość podstawowych kategorii wartości stosowanych w wycenie przedsiębiorstw,
znajomość najważniejszych metod służących wycenie przedsiębiorstw.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność zbudowania modelu finansowego na potrzeby wyceny przedsiębiorstw,
umiejętność sporządzenia raportu z wyceny przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



zdolność samodzielnego przeprowadzenia procesu wyceny przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz ćwiczenia i przykłady do praktycznego
rozwiązania (case study) na ćwiczeniach i jako praca własna.


Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)



W1 – Istota, cele i funkcje wyceny przedsiębiorstw (1h SN).



W2 – Wartość – definicje i podstawowe koncepcje. (1h SN).



W3 – Standardy wartości i podstawowe założenie dotyczące wyceny (1h SN).



W4 - Formalnoprawne uregulowania wyceny przedsiębiorstw w Polsce (, 0,5h SN).
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W5 – Stopnie sformalizowania wyceny przedsiębiorstw (0,5h SN).



W6 – Klasyfikacje metod wyceny. Czynniki decydujące o wyborze metod wyceny (0,5h SN).



W7 – Przegląd podstawowych metod wyceny z punktu widzenia warunków i okoliczności przemawiających za ich
zastosowaniem (1h SN).



W8 – Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa (0,25h SN).



ĆW1 – Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw (, 0,25h SN).



ĆW2 – Zapoznanie się z procedurą wyceny przedsiębiorstwa (0,25h SN).



ĆW3 – Omówienie założeń pracy zaliczeniowej ( 0,25h SN).



ĆW4 – Układ i treść raportu z wyceny przedsiębiorstwa (case study), ( 0,25h SN).



ĆW5 – Przykłady zastosowania metod mnożnikowych (0,5h SN).



ĆW6 – Przykłady zastosowania metod mnożnikowych – wskaźniki oparte na wartości kapitału własnego (0,5h SN).



ĆW7 – Przykłady zastosowania metod mnożnikowych – wskaźniki oparte na wartości kapitału całkowitego
(0,5h SN)



ĆW8 – Przykłady zastosowania metod szacowania stopy dyskontowej na potrzeby wyceny przedsiębiorstwa
(0,5h SN).



ĆW9 – Przykłady zastosowania metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych ( 0,5h SN).



ĆW10 – Przykłady zastosowania metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych – model FCFE
(0,5h SN).



ĆW11 – Przykłady zastosowania metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych – model FCFF
(0,5h SN).



ĆW12 – Przykłady zastosowania metody skorygowanych aktywów netto (0,5h SN).



ĆW13 – Szczególne przypadki w wycenie przedsiębiorstw (0,25h SN).



ĆW14 – Szczególne przypadki w wycenie przedsiębiorstw c.d. (0,25h SN).



ĆW15 – Zaliczenie (0,25h SN).



Forma i warunki zaliczenia: praca zaliczeniowa, egzamin w formie pisemnej.




Literatura podstawowa:



Wycena biznesu w praktyce, pod red. Panfil M., Poltext, Warszawa 2009



Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Fierla A., Wydawnictwo SGH 2008.



Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Jaki A., Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2008.



Wycena i zarządzanie wartością firmy, praca zbiorowa pod red. Szablewski A., Tuzimka R., Poltext, Warszawa 2008.



Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Szczepankowski P., PWN, Warszawa 2007.



Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Zadora H., Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 2010.



D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999



U. Malinowska: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001



R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku. Wyd. Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1998



D. Zarzecki: Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T.
(CCCLXXVI) 302, Szczecin 1998



artykuły (Rachunkowość, Przegląd Organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nasz Rynek Kapitałowy,
Controlling i Rachunkowość Zarządcza)

Literatura uzupełniająca:


T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley & Sons, New York
1990 (dostępne jest również wydanie w języku polskim):



T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG Press, Warszawa 1997.



B. Cornell: Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Liber, Warszawa 1999.
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Wszelkie zauważone błędy w pakiecie proszę zgłaszać mailowo na adres: honko@wneiz.pl
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