
 

1 

 

KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kod modułu Z-EKO 

Nazwa modułu Rachunkowość komputerowa 

Nazwa modułu w języku angielskim Computer Accounting 

Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 
 

 

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia niestacjonarne  

Specjalność Finanse przedsiębiorstw 

Jednostka prowadząca moduł Katedra Ekonomii i Finansów 

Koordynator modułu Dr Edyta Piątek 

Zatwierdził  

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów 

Podstawowy  

Status modułu  Obowiązkowy 
Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr VI 

Usytuowanie realizacji przedmiotu 
w roku akademickim 

Semestr letni 

Wymagania wstępne Rachunkowość finansowa 
Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

14   8  
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C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Zapoznanie studenta z regulacjami prawnymi dotyczącymi sprawozdawczości finansowej 
jednostek powiązanych oraz ich zakresem informacyjnym. Nabycie przez studenta umiejęt-
ności praktycznych w zakresie rozpoznawania rodzaju powiązań kapitałowych pomiędzy 
jednostkami gospodarczymi oraz ich ujmowania w sprawozdawczości finansowej. Opano-
wanie teoretyczne i praktyczne metod konsolidacji sprawozdań finansowych. 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowa-
dzenia 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
kierunko-

wych 

Odniesienie 
do efektów 
obszaro-

wych 

W_01 

Zna ogólne zasady funkcjonowania grup kapitało-
wych, zarządzania ich finansami oraz konsekwen-
cje zmian w otoczeniu ekonomicznym dla efektów 
finansowych grupy  wykazanych w jego sprawoz-
daniach finansowych. w 

 
K_W08 S1A_W08 

W_02 

Ma wiedzę o normach i regułach z zakresu prawa 
bilansowego zasady prowadzenia rachunkowości 
grup kapitałowych. Ma podstawową wiedzę o rela-
cjach między krajowymi a międzynarodowymi 
standardami określającymi system rachunkowości 
grup kapitałowych. w 

 
 
K_W13 

S1A_W03 
S1A_W07 

W_03 

Ma wiedzę o operacjach gospodarczych o ich 
przyczynach, przebiegu i konsekwencjach dla sy-
tuacji ekonomicznej grupy kapitałowej i jej człon-
ków przedstawionej w bilansie i rachunku zysków. w K_W14 S1A_W08 

U_01 

Potrafi prawidłowo interpretować operacje gospo-
darcze zachodzące w grupie oraz określać ich 
wpływ na sytuację ekonomiczną, w tym podatkową 
grupy i jej członków. w K_U11 

S1A_U01 
S1A_U04 
S1A_U06  

U_02 

Potrafi samodzielnie przygotować podstawowe 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe . p 

 
K_U12 S1A_U05 

U_03 

Potrafi zastosować narzędzia informatyki oraz 
techniki multimedialne do przygotowania symulacji 
konsolidacji prostej grupy kapitałowej. p 

 
K_U02  S1A_U02 

K_01 

Student identyfikuje problemy konsolidacji w kon-
tekście racjonalności decyzji gospodarczych po-
dejmowanych w oparciu o skonsolidowane spra-
wozdania finansowe w/p K_K10 

 S1A_K04 
S1A_K07 

K_02 

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów z 
zakresu rachunkowości korporacyjnej wykorzystu-
jąc różne źródła informacji i dane statystyczne p 

 
K_K06 S1A_K05 

     

 
  



 

3 

 

Treści kształcenia 
 

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. 
Grupy kapitałowe formy współpracy podmiotów. Motywy powstawania. 
Rodzaje grup kapitałowych. Holding różnice i podobieństwa. W_01 

2. 
Ustawa o rachunkowości a grupy kapitałowe. Pojęcie grupy kapitałowej, 
jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. Definicja kontroli i 
współkontroli. Znaczący inwestor.  W_01 

3. 
Identyfikacja możliwych form powiązań jednostek w świetle ustawy o ra-
hunkowości. W_02 

4. Skonsolidowane sprawozdania finansowe a jednostkowe sprawozdania – 
różnice i podobieństwa.  

W_02 
W_03 
U_01 

5. 
Wyłączenia i zwolnienia z konsolidacji. Dodatnia i ujemna wartość firmy. 

W_02 
W_03 
K_01 

6. Metody konsolidacji. Metoda pełna, praw wartości, proporcjonalna. 
W_02 
K_01 

 

2. Charakterystyka zadań projektowych 
 
Przygotowanie sprawozdań finansowych uproszczonych grupy kapitałowej dwupodmiotowej. Identyfi-
kacja kontroli, współkontroli, znaczącego wpływu. Ustalenie wskaźnika zależności. Identyfikacja wa-
runków zwolnienia z konsolidacji i wyłączeń. Ustalenie wartości firny i kapitału mniejszościowego. 
Sporządzenie uproszczonego skonsolidowanego sprawozdania. 
 
 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projekto-

wych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Projekt 

W_02 Projekt 

W_03 Projekt 

U_01 Projekt 

U_02 Projekt 

U_03 Projekt 

K_01 Projekt 

K_02 Projekt 
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D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 
Obciążenie 
studenta 

Jednostka 

1. Udział w wykładach 14 h 

2. Udział w ćwiczeniach  h 

3. Udział w laboratoriach  h 

4. Udział w zajęciach projektowych 8 h 

5. Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)  h 

6. Konsultacje projektowe 3 h 

7. Udział w egzaminie  h 

8.    

9. 
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

27 h 

10. 

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akade-
mickiego 
(1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 

1 ECTS 

11. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15 h 

12. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  h 

13. Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów  h 

14. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  h 

15. Wykonanie sprawozdań  h 

16. Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  h 

17. Wykonanie projektu lub dokumentacji 15 h 

18. Przygotowanie do egzaminu  h 

19.    

20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 30 h 

21. 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 

1 ECTS 

22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta  57 h 

23. 
Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

2 ECTS 

24. 
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycz-
nym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

38 h 

25. 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
zajęć o charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

1 ECTS 

 

 

E. LITERATURA 

 

Wykaz 
literatury 

1. J. Rak, J. Turyna, Rachunkowość i finanse grup kapitałowych, Difin, War-
szawa 2004; 

2. R. Ignatowski: Konsolidacja sprawozdań finansowych w teorii i praktyce 
rachunkowości. FRRwP, Warszawa 1995; 

3. H. Buk i inni: Metody konsolidacji sprawozdań finansowych. Wydawnictwo 
Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005; 

4. G.T. Bailey, K. Wild: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w 
praktyce światowej. Deloitte &Touche ,FRRwP, Warszawa 2005,  

5. Piątek, Polityka bilansowa grup kapitałowych, DeDeWu, Warszawa 2007.  
6. Ustawa o rachunkowości 
7. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej i Krajowe 

Standardy Rachunkowości Finansowej 
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Witryna WWW 
modułu/przedmiotu 

  

 


