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Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Internal Audit in State Agencies

ESP408

Nazwa przedmiotu1): Audyt wewnętrzny  w jednostkach sektora finansów publicznych

Numer katalogowy:

Kierunek studiów4): Ekonomia

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Joanna Bereżnicka

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Joanna Bereżnicka

-

polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- poznanie problematyki audytu ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora finansów publicznych.

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów przedsiębiorstw i Bankowości

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

Wydział Nauk Ekonomicznych

SW  stacjonarne / niestacjonarne

4

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

inne… inne …

Techniki przydatne na wstępnym etapie audytu. Statystyczne metody doboru próby. Metoda MUS. Metoda PPS. Losowanie systematyczne z
interwałem. Techniki audytu właściwego. Wykorzystanie metod badań analitycznych na potrzeby audytu wewnętrznego. Wybór zadania audytowego.
Procedury badania audytowego. Dokumentacja audytu wewnętrznego. Dokumentacja robocza zadania audytowego - studium przypadku (case study).
Sprawozdawczość. Audyt systemu kontroli wewnętrznej. Audyt systemów informatycznych. Audyt systemu kadr i wynagrodzeń. Audyt funduszy ze
źródeł zagranicznych.

a4) seminaria

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
znajomość podstawowych kategorii bilansowych

konsultacje inne …

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Ogólne zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego. Istota audytu
wewnętrznego. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna. Audyt operacyjny i aaudyt finansowy. Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu
wewnętrznego. Rodzaje audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego.
Międzynarodowe i krajowe standardy audytu wewnętrznego. Model COSO. IIA. INTOSAI. Akty prawne w zakresie audytu wewnętrznego w Polsce.
Polski system audytu wewnętrznego. Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego. Obszary ryzyka. Kryteria oceny ryzyka. Metody analizy
ryzyka. Planowanie audytu wewnętrznego. Charakterystyka technik badania audytowego. Audyt finansowy. Sprawozdanie finansowe i budżetowe jako
podstawa audytu wewnętrznego. 

B.     ćwiczenia

Założenia wstępne17): rachunkowość
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Waga w % Waga w %

25% 5%

35%

25% 10%

UWAGI24):

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - posiada ogólną wiedzę dotyczącą audytu w jednostkach sektora 
finansów publicznych

05 -

02 - zna standardy audytu i kontroli finansowej jsfp 06 -

03 - potrafi przygotować plan audytu 07 -

04 - prezentuje możliwości ograniczania ryzyk w jsfp.

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

inne…

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..

inne…

08 -

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny

inne..

inne… inne..

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

inne…

egzamin ustny

Miejsce realizacji zajęć22): 

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

2.  Kiziukiewicz : Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2009.
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b) uzupełniająca

3.  Wojdylak-Sputowska Z., Sputowski A.J. :Audyt porjektów współfinanswanych ze środków Unii Europejskiej, ODDK, Warszawa 2009.

4. Piszczyk A.: Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.

7. Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240)

8.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Saunders E.J.: Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, PIKW, Warszawa 2011.
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