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Numer katalogowy:

Grupa przedmiotów

Nazwa przedmiotu1):

i Rachunkowość, 2 stopień

3

ECTS 2)

Wycena w rachunkowowści według standardów światowych
3)

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski : World standards of valuation in accounting
Kierunek studiów4):

Finanse i rachunkowość

Koordynator przedmiotu5):
6)

Prowadzący zajęcia :
7)

Marzena Ganc
Marzena Ganc

Jednostka realizująca :

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

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Nauk Ekonomicznych

Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

SW

2

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

3

polski

Celem przedmiotu jest:
- zapoznanie studentów z zasadami wyceny składników aktywów i pasywów według ustawy o rachunkowości i
MSR/MSSF, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między rozwiązaniami w ramach tych aktów prawnych
Założenia i cele przedmiotu12):

a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład

niestacjonarne)

20

12

10

6

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne
a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

eksperyment

T

gry symulacyjne

studium przypadku

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

wykłady

Kategorie wyceny w ustawie o rachunkowości i MSR. Cena nabycia. Koszt wytworzenia. Cena zakupu. Wartość godziwa. Skorygowana cena nabycia.
Zamortyzowany koszt. Cena sprzedaży netto. Cena rynkowa. Trwała utrata wartości. Polityka rachunkowości w zakresie wyceny – ujęcie praktyczne. Informacja
dodatkowa. Obowiązek ujawniania informacji o metodach wyceny składników majątku według ustawy o rachunkowości i MSR. Metody wyceny w ustawie o
rachunkowości i MSR/MSSF. Możliwości wyboru metody wyceny składników majątku. Aktualizacja wartości środków trwałych. Amortyzacja.Wycena
nieruchomości inwestycyjnych. Odpisy aktualizujące wartość należności. Wartość księgowa i bilansowa należności

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :

B. ćwiczenia
Wycena wartości niematerialnych i prawnych. Metody wyceny w ustawie o rachunkowości i MSR/MSSF. Możliwości wyboru metody wyceny składników wartości
niematerialnych i prawnych. Wycena środków trwałych. Metody wyceny w ustawie o rachunkowości i MSR/MSSF. Wycena środków trwałych w budowie.
Aktualizacja wartości środków trwałych. Amortyzacja. Wycena należności długoterminowych. Metody wyceny w ustawie o rachunkowości i MSR/MSSF.
Należności przeterminowane. Aktualizacja wartości należności. Wycena inwestycji długoterminowych. Wycena nieruchomości inwestycyjnych – modele wyceny
według ustawy o rachunkowości i MSR. Długoterminowe inwestycje finansowe – możliwości wyceny. Aktualizacja wartości inwestycji. Wycena inwestycji
krótkoterminowych. Modele wyceny inwestycji finansowych według ustawy o rachunkowości i MSR. Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych. Sprzedaż
inwestycji krótkoterminowych. Wycena należności z tytułu dostaw i usług. Metody wyceny w ustawie o rachunkowości i MSR/MSSF. Kwota wymagalnej
należności. Odpisy aktualizujące wartość należności. Wartość księgowa i bilansowa należności. Wycena zobowiązań. Zobowiązania przedawnione. Wartość
bilansowa zobowiązań. Wartość nominalna zobowiązań. Wycena towarów. Możliwości wyceny towarów. Wycena rozchodu – FIFO, LIFO, cen przeciętnych. Stała
cena ewidencyjna. Wycena wyrobów gotowych i półproduktów. Sposoby wyceny wyrobów gotowych i półproduktów. Wycena materiałów. Metody wyceny
zakupionych materiałów. Wycena rozchodu – FIFO, LIFO, cen przeciętnych. Stała cena ewidencyjna. Wartość bilansowa materiałów. Rezerwy. Tworzenie
rezerw Ewidencja rezerw kategorie rezerw Rezerwa na podatek odroczony Niedobory i nadwyżki Ewidencja niedoborów i nadwyżek – wycena Wynik
rachunkowość
wiedza z zakresu ewidencji operacji gospodarczych
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i Rachunkowość, 2 stopień

01 - wiedza z zakresu definiowania kategorii wyceny majątku i kapitałów
05 przedsiębiorstwa według MSR i ustawy o rachunkowości
02 - umiejetność opracowania polityki rachunkowości
Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - umiejętność wyceny poszczególnych składników majatku według
MSR i ustawy o rachunkowości

06 -

07 -

04 - świadomość wpływu wyceny na wyniki finansowe przedsiębiorstwa 08 kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..
01,02,03,04

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

inne…

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Waga w %
70%

Element oceny

02,03,04

Waga w %

ocena wykonania 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)

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

01,02,03,04

imienne karty oceny studenta

złożone projekty

Element oceny

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

01,02,03,04

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

10%

20%

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Olchowicz, I. 2010. Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
2. Szafraniec, J. 2006. Rachunkowość przykłady i zadania. Wydawnictwo UE we Wrocławiu. Wrocław.
b) uzupełniająca
3. Ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591)
4. MSR/MSSF
5.
6.
7.
8.
UWAGI24):
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