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Nazwa przedmiotu1): Kontrola i rewizja finansowa

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Control and auditing

Kierunek studiów4): Finanse i rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): Marzena Ganc

Prowadzący zajęcia6): Marzena Ganc

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości

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

3 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- dostarczenie studentom podstawowej wiedzy o systemach rewizji finansowej i pracy biegłego rewidenta

- 

-

-

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne

studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

SW  stacjonarne / niestacjonarne

6

a4) seminaria

a3) ćwiczenia laboratoryjne

inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

inne… inne …

Wstępna analiza finansowa i kontrola rocznego sprawozdania finansowego jednostki. Oszacowanie ryzyka i badanie miar istotności w rewizji sprawozdań
finansowych. Program badania bilansu majątkowego oraz rachunku zysków i strat. Pozostałe obszary badań przy prowadzeniu rewizji finansowej. Wnioski
końcowe z przeprowadzonej pogłębionej analizy finansowej. Opracowanie dokumentacji roboczej zebranej podczas badania. Struktura informacyjna opinii
biegłego rewidenta. Raport z badania sprawozdania finansowego. Informacja biegłego rewidenta dla zarządu spółki.

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
rachunkowowść

konsultacje inne …

inne…

Istota, cel i zakres przedmiotowy rewizji finansowej. Podstawy metodologii rewizji finansowej. Obowiązki podmiotów w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz
badania i publikowania sprawozdań finansowych. System kontroli wewnętrznej w jednostce prowadzącej rachunkowość. Metody i techniki stosowane przy
badaniu sprawozdań finansowych. Dokumentacja i materiały źródłowe do badań. Etapy badania sprawozdań finansowych i innej dokumentacji z zakresu
rachunkowości. Ocena stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w badanej jednostce.

B.     ćwiczenia

Założenia wstępne17): znajomość zagadnień ewidencji operacji gospodarczych i zasad rachunkowości
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UWAGI24):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

07 -
03 - umiejętność sporządzania raportu z badania oraz opinii biegłego 
rewidenta

08 -

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

egzamin pisemny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

inne… inne..

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

01 - wiedza z zakresu istoty i zasad rewizji finansowej 05 - postępowanie zgodnie z etyką pracy biegłego rewidenta

02 - umiejętność badania sprawozdań finansowych 06 -

04 - umiejętność zastosowania metod i technik badania sprawozdań

inne..

inne…

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

inne… inne..

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

test komputerowy 

egzamin ustny

2. Ustawa o rachunkowości. Dz. U. Nr 121 z 1994 r. poz. 591 z późn. zm. 

egzamin ustny

inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny Element oceny

4.

5.

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

7.

8.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

egzamin pisemny test

p g y ą p j y j y; ,
2001 roku, poz. 359.

inne..

b) uzupełniająca
3. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej. International Federation of Accountants. Tłum. i wydanie przez SKwP Zarząd Główn
COSZ.

6.

LWRFP309 WNE_FiR_2_12.03.2012, 2013-06-07


