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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studio Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
(I stopieñ / II stopieñ) 

Profil studio Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalno�ã Finanse przedsiêbiorstw 

Jednostka prowadz¹ca moduù 
Katedra Ekonomii I Zarz¹dzania 

 

Koordynator moduùu dr Edyta Pi¹tek 

Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Specjalno�ciowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 
(obowi¹zkowy / nieobowi¹zkowy) 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

� semestr Semestr VI 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr letni 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstêpne Podstawy rachunkowo�ci 
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  Nie 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt Inne 

w semestrze 20 - - 10 - 
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Zapoznanie studenta z regulacjami prawnymi dotycz¹cymi sprawozdawczo�ci finansowej 

jednostek powi¹zanych oraz ich zakresem informacyjnym. Nabycie przez studenta 

umiejêtno�ci praktycznych w zakresie rozpoznawania rodzaju powi¹zañ kapitaùowych 

pomiêdzy jednostkami gospodarczymi oraz ich ujmowania w sprawozdawczo�ci finansowej. 

Opanowanie teoretyczne i praktyczne metod konsolidacji sprawozdañ finansowych. 
 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Zna ogólne zasady funkcjonowania grup 

kapitaùowych, zarz¹dzania ich finansami oraz 

konsekwencje zmian w otoczeniu ekonomicznym dla 
efektów finansowych grupy  wykazanych w jego 

sprawozdaniach finansowych. w 
 

K_W08 S1A_W08 

W_02 

Ma wiedzê o normach i reguùach z zakresu prawa 

bilansowego zasady prowadzenia rachunkowo�ci 

grup kapitaùowych. Ma podstawow¹ wiedzê o 

relacjach miêdzy krajowymi a miêdzynarodowymi 

standardami okre�laj¹cymi system rachunkowo�ci 

grup kapitaùowych. w 

 
 

K_W13 
S1A_W03 
S1A_W07 

W_03 

Ma wiedzê o operacjach gospodarczych o ich 

przyczynach, przebiegu i konsekwencjach dla 
sytuacji ekonomicznej grupy kapitaùowej i jej 

czùonków przedstawionej w bilansie i rachunku 

zysków. w K_W14 S1A_W08 

U_01 

Potrafi prawidùowo interpretowaã operacje 

gospodarcze zachodz¹ce w grupie oraz okre�laã ich 

wpùyw na sytuacjê ekonomiczn¹, w tym podatkow¹ 

grupy i jej czùonków. w K_U11 

S1A_U01 
S1A_U04 
S1A_U06 

U_02 

Potrafi samodzielnie przygotowaã podstawowe 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe . p 
 

K_U12 S1A_U05 

U_03 

Potrafi zastosowaã narzêdzia informatyki oraz 

techniki multimedialne do przygotowania symulacji 
konsolidacji prostej grupy kapitaùowej. p 

 
K_U02 S1A_U02 

K_01 

Student identyfikuje problemy konsolidacji w 
kontek�cie racjonalno�ci decyzji gospodarczych 

podejmowanych w oparciu o skonsolidowane 
sprawozdania finansowe w/p K_K10 

S1A_K04 
S1A_K07 

K_02 

Umie uczestniczyã w przygotowaniu projektów z 

zakresu rachunkowo�ci korporacyjnej wykorzystuj¹c 

ró¿ne êródùa informacji i dane statystyczne p 
 

K_K06 S1A_K05 
 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 Grupy kapitaùowe formy wspóùpracy podmiotów. Motywy powstawania. Rodzaje 

grup kapitaùowych. Holding ró¿nice i podobieñstwa. W_01 
2 Ustawa o rachunkowo�ci a grupy kapitaùowe. Pojêcie grupy kapitaùowej, jednostek 

zale¿nych, wspóùzale¿nych i stowarzyszonych. Definicja kontroli i wspóùkontroli. 

Znacz¹cy inwestor.  W_01 
3 Identyfikacja mo¿liwych form powi¹zañ jednostek w �wietle ustawy o W_02 



rachunkowo�ci. 
4 Skonsolidowane sprawozdania finansowe a jednostkowe sprawozdania � ró¿nice i 

podobieñstwa.  

W_02 

W_03 

U_01 
5 

Wyù¹czenia i zwolnienia z konsolidacji. Dodatnia i ujemna warto�ã firmy. 

W_02 

W_03 

K_01 
6 

Metody konsolidacji. Metoda peùna, praw warto�ci, proporcjonalna. 
W_02 

K_01 
 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
Przygotowanie sprawozdañ finansowych uproszczonych grupy kapitaùowej dwupodmiotowej. Identyfikacja 

kontroli, wspóùkontroli, znacz¹cego wpùywu. Ustalenie wskaênika zale¿no�ci. Identyfikacja warunków 

zwolnienia z konsolidacji i wyù¹czeñ. Ustalenie warto�ci firny i kapitaùu mniejszo�ciowego. Sporz¹dzenie 

uproszczonego skonsolidowanego sprawozdania. 
 

5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Kolokwium zaliczeniowe 

W_02 Kolokwium zaliczeniowe 

W_03 Kolokwium zaliczeniowe 

U_01 Projekt 

U_02 Projekt 

U_03 Projekt 

K_01 Kolokwium zaliczeniowe 

K_02 Projekt 
 

 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 20 godz. 
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)  
5 Udziaù w zajêciach projektowych 10 godz. 
6 Konsultacje projektowe 2 godz. 
7 Udziaù w egzaminie  
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
32 godz. 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,1 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 8 godz. 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 5 godz. 
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  



15 Wykonanie sprawozdañ  
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 13 godz. 
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 26 godz. 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

0,9 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  58 godz. 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
2 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 12+5+13=30 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1 ECTS 
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