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Założenia wstępne17): znajomość zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych

inne…

konsultacje inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

inne …

inne… inne …

a3) ćwiczenia laboratoryjne 6

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

a4) seminaria

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
rachunkowość finansowa

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Istota rachunkowości. Wpływ globalizacji na rachunkowość i sprawozdawczość finansową. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w skali regionalnej i
globalnej – aspekty instytucjonalne. Regulacje wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości źródłem globalnych zasad rachunkowości.
Istota rachunkowości międzynarodowej. Definicja rachunkowości międzynarodowej. Czynniki determinujące rachunkowość w aspekcie międzynarodowym.
Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej. Przyczyny różnic między krajowymi systemami rachunkowości. Cechy modeli rachunkowości. Model anglosaski i
kontynentalny rachunkowości. Istota standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Instytucje standaryzacyjne. Procedura przygotowania Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości. Argumenty za i przeciw harmonizacji i standaryzacji rachunkowości Istota „Ram konceptualnych sporządzania i prezentacji
sprawozdań finansowych”. Cele sprawozdań finansowych. Podstawowe założenia oraz cechy jakościowe sprawozdań finansowych. Amerykańskie standardy
rachunkowości GAAP. Podstawowe pojęcia rachunku zysków i strat według MSR. Główne treści zaktualizowanych MSR i ich odpowiedniki w znowelizowanej
ustawie o rachunkowości. Zasady wyceny składników bilansu według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i polskiego prawa bilansowego.

MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe. Ujęcie rzeczowych aktywów trwałych. Początkowa wycena i przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych. Amortyzacja.
Sporządzanie sprawozdania finansowego według MSSF. Ujawnianie informacji. MSSF 5 – Majątek trwały i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży.
Klasyfikacja aktywów trwałych. Kluczowe ujawnienia. Przepisy przejściowe. MSR 38 - Wartości niematerialne. Podstawowe pojęcia. Przeszacowanie wartości
niematerialnych. Prace rozwojowe. Ujawnianie informacji. MSR 17 – Leasing. Podstawowe definicje. Klasyfikacja leasingu. Sprzedaż i leasing zwrotny. MSR 2 –
Zapasy. Wycena zapasów. Koszt (wartość początkowa) zapasów. Metody ustalania wysokości kosztu (wartości początkowej). Obciążanie kosztów okresu. MSR
19 – Świadczenia pracownicze. Krótkoterminowe świadczenia pracownicze. Świadczenia po okresie zatrudnienia. Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku
pracy. Kapitałowe świadczenia pracownicze. MSR 8 - Podstawowe błędy i zmiany zasad (polityki) rachunkowości. Podstawowe definicje. Zamiany polityki
rachunkowości. Ujawnienia. Zmiana wartości szacunkowych. Błąd okresu poprzedniego. MSR 10 - Zdarzenia następujące po dniu bilansowym. Podstawowe
definicje. Ujmowanie i wycena. Zdarzenia wymagające i niewymagające dodatkowych korekt. MSR 7 – Rachunek przepływów pieniężnych. Korzyści z informacji o
przepływach pieniężnych. Prezentacja sprawozdania finansowego z przepływów środków pieniężnych. Działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa. Metody
sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. MSR 41 – Rolnictwo. Definicje dotyczące rolnictwa. Ujmowanie i wycena. Dotacje rządowe. Prezentacja.
Ujawnianie informacji

B.     ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z międzynarodowymi uwarunkowaniami kształtowania się przepisów dotyczących rachunkowości finansowej w  Polsce i ich 
odzwierciedleniem w ustawie o rachunkowości,

Cykl dydaktyczny10): 
3

b) Jęz. wykładowy11)

polski

a) semestr

a2) ćwiczenia audytoryjne

a1) wykład

- zaprezentowanie teretycznych i praktycznych aspektów ważniejszych MSR i MSSF,

- określenie różnic informacyjbych między rozwiązaniami w ramach MSR/MSSF a ustawą o rachunkowości.

-

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

12

SW  stacjonarne / niestacjonarne

d) forma studiów
Status przedmiotu9): 

a) przedmiot

Jednostka realizująca7):

International Accounting

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierunek studiów4): Finanse i Rachunkowość

 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości

Koordynator przedmiotu5): Mirosław Wasilewski

Prowadzący zajęcia6): Marzena Ganc

Numer katalogowy: RFP306

Nazwa przedmiotu1): Rachunkowość międzynarodowa

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): 
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70% 5%
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UWAGI24):

6.

7.

8.

5.

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF 2011, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

2. Walińska E., 2007: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

b) uzupełniająca

3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom I i II. Wydawnictwo International Accounting Standards Board, London 2009. 
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Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):
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Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

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

inne… inne..
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egzamin pisemny test

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

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

egzamin pisemny

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

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

test komputerowy 

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

egzamin ustny inne..

inne… inne..

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

03 - umiejetność wyceny składników majatku według MSR i ustawy o 
rachunkowości

07 -

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

01 - wiedza w zakresie rozpoznawania róznic między ustawą o 
rachunkowowści a MSR/MSSF

05 -

02 - umiejętność wykorzystania w praktyce zasad MSR/MSSF 06 -

04 - zdolność do określania polityki rachunkowości według MSR/MSSF 08 -
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