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Część A
1. Syntetyczna charakterystyka przedmiotu (główne hasła – około 400 znaków):
Przedstawienie wybranych pogłębionych zasad identyfikowania i pomiaru zasobów majątkowych i kapitału
przedsiębiorstwa w rachunkowości oraz pomiaru efektów działania, a także przedstawienie jakościowych
cech i struktury sprawozdania finansowego w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe (z naciskiem na
MSSFy). Przedstawienie roli controllingu w skutecznym podejmowaniu decyzji oraz planowaniu i kontroli
na poziomie operacyjnym i strategicznym.
2. Słowa kluczowe (3 – 6 słów):
controlling, rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej

Część B
Przedmiotowe efekty uczenia się

Powiązanie z efektami
uczenia się dla SzD

Wiedza (liczba efektów od 2 do 5)
W.1

Mieć wiedzę dotyczącą złożonych procesów, zasobów, zdarzeń
zachodzących w różnych organizacjach i ich przełożenia na kategorie
finansowe

W_1, W_3

W.2

Posiadać poszerzoną wiedzę na temat roli oraz zadań nowoczesnego
controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

W_1, W_3
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W.3

Rozumieć znaczenie informacji finansowej dla podejmowania decyzji
przez interesariuszy zewnętrznych i potrafi scharakteryzować wybrane
regulacje obowiązujące w obszarze rachunkowości finansowej, w
szczególności dotyczące kształtowania kategorii majątkowokapitałowych, przychodów, kosztów, przepływów pieniężnych oraz
konsolidacji.

W_1, W_3

Umiejętności (liczba efektów od 2 do 5)
U.1

Potrafić w sposób poszerzony i pogłębiony analizować, interpretować i
oceniać informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Umieć
identyfikować zjawiska gospodarcze w przedsiębiorstwie i ich wpływ na
elementy sprawozdania finansowego.

U_1, U_2, U_4, U_6

U.2

Potrafić zaprojektować kompleksowe systemy rozwiązań z zakresu
rachunkowości zarządczej dostosowane do charakteru organizacji

U_1, U_2, U_4, U_6

U.3

Potrafić samodzielnie dokonywać analiz złożonych problemów
zarządczych i wskazać informacje finansowe mające zastosowanie do
ich rozwiązania jak również dokonać ich krytycznej oceny

U_1, U_2, U_4, U_6

Kompetencje społeczne (liczba efektów od 1 do 3)
K.1

Rozumieć znaczenie prezentacji prawidłowej informacji w sprawozdaniu
finansowym dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa obrotu
gospodarczego.

K_3, K_6

K.2

Potrafić działać w warunkach niepewności i zmiany, rozumieć znaczenie
gromadzenia, przetwarzania, syntetyzowania i prezentowania informacji
istotnych przy rozwiązywaniu problemów zarządczych

K_3, K_6

Część C
Semestralny plan zajęć:
1. Źródła informacji finansowych w przedsiębiorstwie i ich rola w dostarczaniu informacji
użytkownikom zewnętrznym i wewnętrznym, metody wyceny pozycji księgowych
2. Raportowanie biznesowe w spółkach publicznych, zakres ujawnień a zaufanie inwestorów i pozycja
konkurencyjna spółki
3. Sprawozdawcze ujęcie zasobów majątkowych i kapitałów własnych oraz zobowiązań
przedsiębiorstwa (w tym m.in. środki trwałe i wartości niematerialne, inwestycje, podatek
odroczony, rezerwy)
4. Zasady klasyfikacji, ustalania kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego przedsiębiorstwa
5. Cele i zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w stanie kapitału
własnego i pozostałych elementów raportu rocznego przedsiębiorstwa. Model biznesu a polityka
rachunkowości wybrane zagadnienia.
6. Połączenia jednostek gospodarczych, skonsolidowane sprawozdania finansowe
7. Balanced Scorecard jako skuteczny system przełożenia strategii organizacji na działanie. Rola map
strategii.
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8. Tworzenia planów finansowych jako podstawa do długookresowa planowania wyników finansowych
9. Znaczenie rachunku kosztów w procesie zarządzania produktami i budowania portfela klientów.
Ocena rentowności
10. Analiza procesów i działań oraz obszary jej wykorzystania. Ocena efektywności
Literatura podstawowa (jeśli wybrane fragmenty publikacji zwartych, to wskazane podanie rozdziałów, ew. stron):
G. K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych
standardów rachunkowości, Difin/MAC, Warszawa 2016
G. K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin/MAC, Warszawa 2017
Ustawa o Rachunkowości
I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich
zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2003
Literatura uzupełniająca (jeśli wybrane fragmenty publikacji zwartych, to wskazane podanie rozdziałów, ew.
stron):

G. K. Świderska (red.), Wzorcowy plan kont z komentarzem, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym
przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006
G. K. Świderska (red.), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz
pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna
Wydawnicza, Warszawa 2010
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Krajowe Standardy Rachunkowości
R. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Wolters Kluwer, Warszawa 2002

Część D
Forma zajęć:

Wykład tradycyjny

Ogółem godzin
w tym:

30

Elementy oceny końcowej (ogółem 100%), w tym:
Egzamin pisemny

100%

Liczba punktów ECTS
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Część E

Metody dydaktyczne (nauczania) stosowane przez prowadzącego
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M.1. wykład tradycyjny
M.3. wykład konwersatoryjny (z aktywnością doktorantów)
M.11. dyskusja dydaktyczna (okrągłego stołu, burza mózgów, panelowa, itp.)

Część F
Metody weryfikacji (sprawdziany) osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia

W.1. egzamin pisemny (pytania otwarte, zadania)
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