Specjalność: AUDYT I RACHUNKOWOŚC ZARZĄDCZA (AIRZ)
Kierunek: Finanse i rachunkowość (studia magisterskie drugiego stopnia, studia stacjonarne)
UZYSKANE UMIEJĘTNOŚCI
• Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu rachunkowości finansowej i
zarządczej oraz doradztwa podatkowego.
• Studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej i auditingu w
różnych jednostkach gospodarczych i organizacjach.
• Studenci uzyskują umiejętności przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy
finansowej, zarządzania podatkami oraz auditingu, zarówno wewnętrznego jak i
zewnętrznego.
• Absolwent jest przygotowany do sporządzania sprawozdań finansowych oraz stosowania
instrumentów kontroli finansowej w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych,
jednostkach budżetowych oraz firmach audytorskich.
Wykaz przedmiotów specjalnościowych
- w nawiasach podano rodzaj zajęć: W -wykład, C – ćwiczenia, KW - konwersatoria
- w kolumnie „prowadzący” podano nazwy zakładu obsługującego przedmiot (ZR – Zakład
Rachunkowości)
L.P.
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Audyt
i
rewizja 15 (W) +30 (C)
finansowa
Polityka
30 (W) +30 (C)
rachunkowości
Informatyczna
rachunkowość
zarządcza
Rachunkowość
grup
kapitałowych

Lp
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Nazwa przedmiotu
Audyt i rewizja finansowa

2

Polityka rachunkowości

ZR
ZR
30 (KW)

ZR

15 (W) +30 (C)

ZR

Krótka treść
Omówienie procesu badania sprawozdań
finansowych w jednostkach gospodarczych.
Charakterystyka
wybranych
problemów
związanych z rewizją ksiąg rachunkowych i
sprawozdania finansowego z punktu widzenia
audytora i badanego.
Metody i koncepcje rachunkowości. Formy i
techniki rejestracji zdarzeń gospodarczych.
Dokumentacja zasad rachunkowości firmy.
Instrumenty polityki bilansowej. Prowadzenie
ksiąg rachunkowych. Metody wyceny aktywów i
pasywów.
Ustalenie
i
podział
wyniku
finansowego.
Obowiązki
w
zakresie
inwentaryzacji. Zamknięcie roku.

3

4

Informatyczna
zarządcza

rachunkowość Wykorzystanie technik komputerowych w
rachunkowości zarządczej i controllingu.
Prezentacja
wybranych
systemów
informatycznych wspierających zarządzanie.
Praktyczne
zastosowanie
narzędzi
informatycznych w procesie budżetowania,
analizie
punktu
krytycznego
i
innych
krótkookresowych decyzjach menedżerskich.
Rachunkowość grup kapitałowych
Grupa kapitałowa jako forma powiązań między
podmiotami gospodarczymi. Motywy tworzenia
grup kapitałowych. Grupa kapitałowa jako
podmiot rachunkowości. Cechy rachunkowości
grup kapitałowych. Sprawozdawczość grup
kapitałowych. Zasady konsolidacji sprawozdań
finansowych. Metody konsolidacji. Organizacja
rachunkowości jednostek grupy kapitałowej dla
potrzeb konsolidacji sprawozdań finansowych.
Zakres podmiotowy konsolidacji sprawozdań
finansowych.
Analiza
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

