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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku: rachunkowość i zarządzanie finansami

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Ekonomia i finanse 83%

Nauki o zarządzaniu i jakości 5%

Nauki prawne 5%

Psychologia 3%

Matematyka 3%

Językoznawstwo 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Kierunek  Rachunkowość  i  zarządzanie  finansami  został  utworzony  na  podstawie  analizy  bieżącej  sytuacji  rynkowej,  która
wykazuje niezmiennie wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Zajmują oni wysokie stanowiska kierownicze
w strukturach organizacyjnych zróżnicowanych podmiotów gospodarczych. Często wykonują również wolny zawód związany
z księgowością, audytem i doradztwem podatkowym. Powyższe zagdanienia cieszą się dużym zainteresowaniem studentów,
szczególnie  w  praktycznym  i  nowoczesnym  ujęciu.  Podstawowe  moduły  kształcenia  odnoszą  się  do  rachunkowości,
sprawozdawczości, rewizji finansowej, analizy finansowej, elementów optymalizacji podatkowej oraz praktycznych aspektów
zarządzania finansami. Należy wspomnieć, że obecnie jest to jedyny tego typu kierunek studiów oferowany na UJ.

Koncepcja kształcenia

Proces kształcenia studentów opiera się głównie na ciekawej ofercie dydaktycznej w zakresie modułów kształcenia. Jest ona
w pełni zgodna z założonymi efektami uczenia się, obejmującymi obszar wiedzy, umiejętności i kompetencji. Większość
modułów  kształcenia  odnosi  się  do  dyscypliny  ekonomii  i  finansów,  ale  są  również  bardzo  przydatne  elementy
specjalistycznej wiedzy z matematyki, nauk o zarządzaniu oraz nauk prawnych. Istotą koncepcji kształcenia jest dbanie o
najwyższy poziom merytoryczny przekazywanych treści oraz ich dostosowanie do zmieniających się potrzeb życia społeczno-
gospodarczego i  oczekiwań studentów wynikających ze zmieniającego się rynku pracy. W tym zakresie koncpecja jest
zgodna z ogólną misją kształcenia na UJ zaprezentowaną w strategii rozwoju uczelni. Odnosi się ona w szczególności do
dwóch celów głównych ujętych w strategii: najwyższej jakości nauczania oraz skutecznego wpływu na otoczenie społeczne i
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gospodarcze.

Cele kształcenia

1. Absolwent będzie posiadał zaawansowaną, specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii i finansów,
ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości i zarządzania finansami
2. Absolwent będzie posiadał umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów ekonomicznych w
różnej skali oraz oceny wpływu otoczenia na te zjawiska
3.  Absolwent  będzie  umiał  zorganizować  pracę  zespołową  i  kierować  zespołami  oraz  skutecznie  komunikować  się,
negocjować i przekonywać, przy biegłej znajomości języka angielskiego
4.  Absolwent  będzie  przygotowany do pracy na specjalistycznych i  kierowniczych stanowiskach związanych z  finansami,  a
także do prowadzenia własnej działalności.
5. Absolwent uzyska kwalifikacje drugiego stopnia i dyplom potwierdzający tytuł zawodowy magistra

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Wraz  z  rozwojem  globalizacji  i  nieustannie  konkurującym  otoczeniem  gospodarczym  znacznie  zmieniły  się  warunki
funkcjonowania  przedsiębiorstw,  również  w  obszarze  finansowym.  Dotyczą  one  głównie  znacznego  wzrostu  roli  korporacji
transnarodowych,  które  stosują  skomplikowane  rozliczenia  i  nowe  instrumenty  finansowe.  Wymusza  to  nieustanne
pogłębianie  wiedzy  i  doskonalenie  umiejętności  w  zakresie  rachunkowości,  sprawozdawczości  finansowej  i  szeroko
rozumianych finansów. W tym kontekście zmienia się również rola podstawowych instytucji rynków finansowych, szczególnie
związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem obrotu gospodarczego. Powyższe aspekty uzasadniają utworzenie kierunku i
jednocześnie wskazują na jego bardzo aktualne i praktyczne walory.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Zaproponowane  efekty  uczenia  się  są  w  pełni  zgodne  z  przedstawionym  powyżej  zapotrzebowaniem  społeczno-
ekonomicznym. W zakresie wiedzy odnoszą się one przede wszystkim do głębszego poznania relacji między poszczególnymi
uczestnikami obrotu gospodarczego, norm prawnych regulujacych te stosunki (również w wymiarze międzynarodowym),
ilościowych  i  analitycznych  narzędzi  oceny  aspektów  ekonomicznych  oraz  krajowych  i  międzynarodowych  systemów
rachunkowości. Obszar umiejętności dotyczy głównie praktycznego wykorzystania tych narzędzi, szczególnie w konkteście
danych  finansowych  o  różnym  stopniu  zagregowania.  Z  kolei  kompetencje  społeczne  wskazują  na  przedsiębiorcze  i
odpowiedzialne  podejście  w  praktyce  zawodowej.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych związanych z dyscypliną ekonomii i finansów w kontekście kierunku studiów odnoszą się
do  szerokiego  zakresu  zagadnień  makro-  i  mikroekonomicznych,  instytucjonalnych  rozwiązań  dotyczących  rynków
finansowych,  różnych aspektów zarządzania  finansami  oraz  rachunkowości,  analizy  i  rewizji  finansowej.  Dotyczą one m.in.
zmian  w  systemie  rachunkowości  i  audycie  finansowym,  rachunkowości  kreatywnej  i  unikania  opodatkowania,  nadużyć
finansowych,  elementów rachunkowości  zarządczej,  analiz  finansowych aspektów oceny działalności  jednostek,  globalnych
wyzwań instytucyjno-regulacyjnych,  przedsiębiorczości  i  innowacyjności,  uwarunkowań ciągłości  działalności  organizacji,
globalnych  rynków  finansowych,  zróżnicowania  rozwoju  gospodarczego,  integracji  gospodarczej,  ryzyka  finansowego,
globalizacji,  struktur  kapitałowych  przedsiębiorstw,  zmian  na  rynkach  finansowych.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Przedstawione główne kierunki badań naukowych zostały też odzwierciedlone w efektach uczenia się oraz proponowanych
szczegółowych  modułach  kształcenia.  Do  najważniejszych  modułów  kształcenia  w  tym  kontekście  można  zaliczyć:
rachunkowość finansową, rachunkowość zarządczą, międzynarodowe standardy rachunkowości, audyt finansowy, standardy
sprawozdawczości  finansowej,  analizę  finansową,  optymalizację  podatkową,  rynki  kapitałowe  i  finansowe,  ekonomię
menedżerską,  pośrednictwo  finansowe,  zarządzanie  finansami  przedsiębiorstw,  kryzysy  finansowe  i  walutowe,  prawo
podatkowe  i  prawo  finansowe.  Wymienione  obszary  działalności  dydaktycznej  mają  pokrycie  w  prowadzonych  badaniach
własnych poszczególnych pracowników oraz ich publikacjach naukowych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Pomieszczenia dydaktyczne wyposażono w sprzęt audiowizualny i  multimedialny umożliwiający różne formy prezentacji
wiedzy i komunikacji ze studentami. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt jest standardem. W planie studiów przewidziano
część  modułów  kształcenia,  w  ramach  których  zajęcia  odbywają  się  również  w  pracowniach  komputerowych  na
specjalistycznym oprogramowaniu. Dotyczy to w szczególności modułów kształcenia związanych z księgowaniem i analizą
danych  finansowych.  Do  dyspozycji  studentów  jest  wydziałowa  biblioteka,  której  zasoby  wspierają  proces  kształcenia
studentów.  Charakter  księgozbioru jest  adekwatny dla  kierunku studiów.  Obejmuje on prace polskich i  zagranicznych
autorów, monografie, prace zbiorowe, czasopisma, materiały i opracowania naukowe - w postaci tradycyjnej i cyfrowej.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0311

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia
fakultatywne zaczynają się w 3 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko
rozumianych  finansów.  Obejmują  zarówno  instytucjonalne  aspekty  rynku  finansowego,  jak  również  elementy  analityczne  i
narzędziowe wykorzystywane w codziennej ocenie skutków działalności podmiotów gospodarczych. Szczególne miejsce w
tym kontekście ma rachunkowość i jej praktyczne kwestie związane z ewidencjonowaniem operacji  gospodarczych, ich
rozliczaniem i  analizą,  również  w kontekście  prawa podatkowego.  Podstawowe rodzaje  zajęć  dydaktycznych obejmują
wykład,  ćwiczenia  i  konwersatorium.  Część ćwiczeń jest  realizowana w pracowni  komputerowej  w oparciu  o  systemy
informatyczne.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 60

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 22

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych Nie dotyczy

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 2

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 934

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy
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Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Ukończenie  studiów  na  kierunku  wymaga  przygotowania  przez  studenta  pracy  dyplomowej  oraz  zdania  egzaminu
dyplomowego.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

RZF_K2_W01
Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób fundamentalne zasady oraz koncepcje
teorii ekonomii i finansów odnośnie funkcjonowania rynku, jak również zna ich
ewolucję w czasie.

P7U_W, P7S_WG

RZF_K2_W02
Absolwent zna i rozumie szczegółowe relacje między podmiotami gospodarczymi,
instytucjami państwowymi oraz jednostkami sektora finansowego w skali krajowej
oraz międzynarodowej.

P7U_W, P7S_WG

RZF_K2_W03 Absolwent zna i rozumie szeroki zakres prawa, norm i standardów regulujących
poszczególne obszary gospodarki, również w kontekście międzynarodowym.

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

RZF_K2_W04
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zastosowanie wybranych narzędzi
ilościowych i analitycznych w opisie funkcjonowania różnych obszarów gospodarki w
skali makro- i mikroekonomicznej.

P7U_W, P7S_WG

RZF_K2_W05
Absolwent zna i rozumie dogłębnie atrybuty, modele, teorie funkcjonowania
przedsiębiorstw i innych podmiotów, zasad ich zachowań i uwarunkowań działalności
oraz oceny efektów tych działań.

P7U_W, P7S_WG

RZF_K2_W06
Absolwent zna i rozumie w szerokim stopniu funkcjonowanie systemów
rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz zasady zarządzania
finansami przedsiębiorstw.

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

RZF_K2_W07 Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy prowadzące do przekształceń
o charakterze makro-, mikroekonomicznym oraz międzynarodowym. P7U_W, P7S_WG

RZF_K2_W08 Absolwent zna i rozumie szczegółowo zasady funkcjonowania międzynarodowych i
krajowych rynków finansowych oraz ich segmentów.

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

RZF_K2_W09
Absolwent zna i rozumie wewnętrzne struktury wybranych jednostek organizacyjnych
oraz przebieg ich procesów ekonomicznych i finansowych, a także wybrane metody
ich analizy.

P7U_W, P7S_WG

RZF_K2_W10
Absolwent zna i rozumie fundametalne problemy ekonomiczne, finansowe, prawne
oraz niesprawności występujące w systemach gospodarczych, typowe etapy rozwoju
sytuacji kryzysowych oraz działania zapobiegawcze.

P7S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

RZF_K2_U01 Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać problemy dotyczące zjawisk i procesów
ekonomiczno-finansowych. P7U_U, P7S_UW

RZF_K2_U02 Absolwent potrafi obserwować procesy gospodarcze i na tej podstawie formułować
własne oceny oraz odpowiednio uzasadniać swoje stanowisko. P7U_U, P7S_UW

RZF_K2_U03
Absolwent potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z obszaru dyscypliny naukowej,
również przy zastosowaniu innowacyjncych rozwiązań w trudnych warunkach
gospodarczych.

P7U_U, P7S_UW

RZF_K2_U04 Absolwent potrafi pozyskiwać stosowne i przydatne informacje związane ze
zjawiskami ekonomicznymi, dokonywać ich analizy, interpretacji i syntezy. P7S_UW
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Kod Treść PRK

RZF_K2_U05
Absolwent potrafi w szczególności pozyskiwać i analizować dane finansowe,
statystyczne, makro- i mikroekonomiczne dotyczące wybranych procesów
gospodarczych oraz stosować je w wybranych modelach służących badaniu tych
procesów.

P7S_UW

RZF_K2_U06
Absolwent potrafi wykorzystywać wybrane zaawansowane narzędzia i techniki
stosowane w dyscyplinie naukowej dla celów zrozumienia i interpretacji zjawisk
gospodarczych.

P7S_UW

RZF_K2_U07
Absolwent potrafi posługiwać się wybranymi przepisami prawa, normami i zasadami
obowiązującymi w naukach ekonomiczno-finansowych, a także wykorzystywać te
przepisy do rozwiązywania konkretnych problemów gospodarczych.

P7U_U, P7S_UW

RZF_K2_U08 Absolwent potrafi organizować pracę i kierować zespołem w podmiotach
gospodarczych, szczególnie w strukturach związanych z finansami. P7S_UO, P7S_UU

RZF_K2_U09
Absolwent potrafi porozumiewać się specjalistyczną terminologią ekonomiczną i
finansową z różnymi odbiorcami, w tym również w języku obcym na poziomie B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

P7S_UK

RZF_K2_U10 Absolwent potrafi prowadzić prace badawcze (szczególnie w celu przygotowania
pracy dyplomowej), w tym formułować cele, hipotezy i problemy badawcze. P7S_UW

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

RZF_K2_K01
Absolwent jest gotów do ustalania i wdrażania właściwych wzorców postępowania w
miejscu pracy, w tym również krytycznej oceny tych zachowań w kontekście
odpowiedzialności.

P7U_K, P7S_KR

RZF_K2_K02
Absolwent jest gotów do realnej oceny trudności podejmowanego zadania i
określania potrzeb związanych z jego wykonaniem, łącznie z koniecznością
wykorzystania ekspertów zewnętrznych.

P7S_KK

RZF_K2_K03 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz
organizowania inicjatyw na rzecz interesu publicznego. P7S_KR

RZF_K2_K04 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego działania w miejscu pracy i w kontaktach
ze środowiskiem zewnętrznym, przy uwzględnieniu wysokich standardów etycznych. P7S_KR, P7U_K

RZF_K2_K05 Absolwent jest gotów do wspierania działań i aktywnego uczestnictwa na rzecz
podnoszenia rangi zawodów związanych dziedziną ekonomii i finansów. P7S_KR, P7S_KO

RZF_K2_K06 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności oraz
podejmowania działań doskonalących. P7S_KK, P7S_KR

RZF_K2_K07 Absolwent jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji różnych projektów
oraz oceny skutków podejmowanych przez siebie działań. P7S_KO, P7U_K
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Plany studiów

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia myśli ekonomicznej 30 4,0 egzamin O

Prawo gospodarcze 30 4,0 egzamin O

Wnioskowanie statystyczne 30 4,0 egzamin O

Rynki kapitałowe i finansowe 30 4,0 egzamin O

Rachunkowość finansowa 60 6,0 egzamin O

Makroekonomia II 45 4,0 egzamin O

Ubezpieczenia 30 4,0 egzamin O

Business English 30 - zaliczenie O

BHK 4 - zaliczenie O

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Management Accounting 60 6,0 egzamin O

Ekonomia menedżerska 30 4,0 egzamin O

Prawo podatkowe 30 4,0 egzamin O

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF 30 4,0 egzamin O

Ekonomia międzynarodowa 30 4,0 egzamin O

Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych 30 4,0 egzamin O

Seminarium magisterskie 30 5,0 zaliczenie O

Business English 30 2,0 egzamin O

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Audyt finansowy 30 4,0 egzamin O

Instrumenty finansowe 30 4,0 egzamin O

Zaawansowana analiza finansowa 30 4,0 egzamin O

Seminarium magisterskie 30 5,0 zaliczenie O

Kryzysy finansowe i walutowe 30 4,0 egzamin F

Programy i fundusze UE 30 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Pośrednictwo finansowe 30 4,0 egzamin F

Przedsiębiorczość 15 2,0 egzamin F

Standardy sprawozdawczości finansowej 15 2,0 egzamin F

Rachunkowość bankowa 15 2,0 egzamin F

Optymalizacja podatkowa 15 2,0 egzamin F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Komputerowe systemy finansowo-księgowe 30 4,0 egzamin O

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw II 30 4,0 egzamin O

Seminarium magisterskie 30 10,0 zaliczenie O

Rachunkowość kreatywna 30 4,0 egzamin F

Ryzyko w działalności gospodarczej 30 4,0 egzamin F

Rachunkowość sektora finansów publicznych 15 2,0 egzamin F

Prawo finansowe 15 2,0 zaliczenie F

Psychologia rynków finansowych 15 2,0 zaliczenie F

Trening interpersonalny i adaptacyjny 15 2,0 zaliczenie F

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie 15 2,0 zaliczenie F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Historia myśli ekonomicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.210.5cc034577871d.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student potrafi krytycznie przeanalizować bieżące i przeszłe zdarzenia gospodarcze. Analizowane problemy jest
w stanie powiązać z istniejącymi szkołami ekonomicznymi. Potrafi przedstawić ewolucję koncepcji ekonomicznych
oraz zidentyfikować ekonomistów zajmujących się poszczególnymi tematami. Zdaje sobie sprawę z różnorodności
teorii rozwijanych współcześnie przez różnych przedstawicieli nauki i potrafi powiązać ich z przeszłymi nurtami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student posiada zaawansowaną wiedzę na temat
ewolucji fundamentalnych zasad oraz koncepcji teorii
ekonomii zarówno głównonurtowych, jak
i heterodoksyjnych

RZF_K2_W01 egzamin ustny

W2
posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą relacji między
podmiotami gospodarczymi i instytucjami tworzącymi
ich otoczenie w perspektywie historycznej

RZF_K2_W02 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z na temat
ewolucji teorii ekonomii, również przy zastosowaniu
innowacyjncych rozwiązań w trudnych warunkach
gospodarczych.

RZF_K2_U03 egzamin ustny

U2

ma umiejętność obserwacji zjawisk i procesów
gospodarczych i na tej podstawie formułowania
własnych sądów i oceny występujących zależności,
odnosząc je do przeszłości oraz współczesnych nurtów
ekonomii

RZF_K2_U02 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnej i krytycznej oceny wiedzy i umiejętności
w perspektywie ewolucji teorii ekonomii oraz ich
uzupełniania i rozwoju, również w kierunkach spoza
głównego nurtu

RZF_K2_K06 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 30

konsultacje 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Przedmiot historii myśli ekonomicznej W1, U1

2. Ekonomia przed Adamem Smithem W1, U1

3. Doktryna szkoły klasycznej – Adam Smith W1, U1

4. Ekonomia klasyczna W1, U1

5. Zmierzch ekonomii klasycznej – John Stuart Mill W1, U1

6. Ekonomia marksowska W1, U1, K1

7. Rewolucja marginalna – szkoła austriacka, marginaliści lozańscy W1, U1

8. Przejście do szkoły neoklasycznej, Alfred Marshall W1, U1

9. Niemiecka szkoła historyczna W1, W2, U1, K1

10. Rozwój myśli ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych - instytucjonalizm W1, W2, U1, K1

11. Doktryna ekonomiczna Keynesa W1, W2, U1, U2, K1

12. Makroekonomia po Keynesie W1, W2, U1, U2, K1

13. Rozwój nowoczesnej heterodoksyjnej myśli ekonomicznej W1, W2, U1, U2, K1

14. Wkład polskiej myśli ekonomicznej w światowy rozwój nauki W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Odpowiedź na trzy pytania z przygotowanej listy pytań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiotami wprowadzającymi do przedmiotu są: mikroekonomia, makroekonomia, historia gospodarcza.
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Prawo gospodarcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.210.5cc03457902eb.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej oraz formami
organizacyjno-prawnymi, w jakich może być ona realizowana

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna najważniejsze regulacje dotyczące podjęcia,
wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej
K_W05 (3)

RZF_K2_W03 egzamin pisemny
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W2
posiada wiedzę na temat form organizacyjno-
prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
K_W08 (3), K_W10 (2)

RZF_K2_W09 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada umiejętność rozwiązywania problemów
prawnych powstających w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej K_U09 (2)

RZF_K2_U07 egzamin pisemny

U2

posiada umiejętność doboru odpowiedniej formy
organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności
gospodarczej, potrafi przedsięwziąć kroki niezbędne
do jej powstania, a także zorganizować jej strukturę
organizacyjną zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym K_U10 (2), K_U11 (2)

RZF_K2_U08 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozumie konieczność ciągłej weryfikacji
obowiązującego stanu prawnego K_K01 (3) RZF_K2_K06 egzamin pisemny

K2 rozumie konieczność ustawicznego poszerzania
wiedzy z zakresu prawa gospodarczego K_K06 (3) RZF_K2_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 20

konsultacje 3

analiza orzecznictwa 10

analiza aktów normatywnych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie i podział prawa gospodarczego W1, K1, K2

2. Konstytucja RP a podejmowanie, prowadzenie i zakończenie działalności
gospodarczej W1, U1, K1, K2

3.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

A. Pojęcie działalności gospodarczej

B. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców

C. Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo

D. Prawa i obowiązki przedsiębiorców

E. Reglamentacja administracyjno-gospodarcza działalności gospodarczej

* postępowanie w sprawie uzyskania koncesji

* zasady związane z podjęciem regulowanej działalności gospodarczej

* inne rodzaje reglamentacji działalności gospodarczej

F. Kontrola przedsiębiorcy

G. Pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego

H. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne

I. Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych

J. Oddział

K. Przedstawicielstwo

W1, U1, K1, K2

4.

Spółki

A. Pojęcie oraz podział spółek

B. Spółka cywilna

C. Spółki handlowe

a) Spółki osobowe

* Spółka jawna

* Spółka partnerska

* Spółka komandytowa

* Spółki komandytowo- akcyjna

b) Spółki kapitałowe

* Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

* Spółka akcyjna

C. Ponadkrajowe typy spółek

W2, U1, U2, K1, K2
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5.

Rejestry przedsiębiorców – organizacja oraz postępowanie w sprawie o wpis

A. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

B. Krajowy Rejestr Sądowy

W1, U2, K1, K2

6. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – pojęcie, rodzaje, postępowanie w sprawie
o uzyskanie pomocy publicznej oraz windykacja nielegalnej pomocy państwa U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny udzielenie prawidłowej odpowiedzi na więcej niż połowę pytań testowych
(50%+1)

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończenie studiów pierwszego stopnia
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Wnioskowanie statystyczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.210.5cc03457a7e71.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Matematyka

Klasyfikacja ISCED
0542Statystyka

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest poznanie przez studenta podstawowych metod wnioskowania statystycznego oraz nabycie
umiejętności wykorzystania tych metod w analizie danych statystycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia
wnioskowania statystycznego i metody analiz
statystycznych.

RZF_K2_W04 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystać metody wnioskowania
statystycznego w modelowaniu zjawisk
gospodarczych.

RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do analizy danych statystycznych
i wyciągania wniosków na podstawie
przeprowadzonych analiz.

RZF_K2_K07 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 15

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

konsultacje 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Elementy statystyki opisowej (klasyczne miary położenia, klasyczne miary
rozproszenia, analiza współzależności). W1

2. Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne. W1

3. Teoria estymacji. W1, U1, K1

4. Testowanie hipotez statystycznych. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, wykład z prezentacją
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multimedialną, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne Uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów z zaliczenia
pisemnego.

wykład egzamin pisemny
Uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów z egzaminu
pisemnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy rachunku prawdopodobieństwa
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Rynki kapitałowe i finansowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.210.5cc03457bff45.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wykazanie znaczenia rynku kapitałowego jako mechanizmu transformacji oszczędności w inwestycje w procesie
budowy konkurencyjnej gospodarki rynkowej

C2 zaprezentowanie szerokiej palety możliwości rynkowego wsparcia finansowego przedsiębiorstw i jednostek
samorządu terytorialnego

C3 wykształcenie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z oferty rynku kapitałowego (emitent vs. inwestor)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie
funkcjonowania międzynarodowych rynków
finansowych ze szczególnym naciskiem na rynek
kapitałowy jako mechanizmu transformacji
oszczędności w inwestycje w procesie budowy
konkurencyjnej gospodarki rynkowej

RZF_K2_W01 egzamin pisemny

W2 absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad
emisji dłużnych i udziałowych papierów wartościowych RZF_K2_W08 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent ma umiejętności pozwalające
na wykonywanie zadań osoby zatrudnionej
na stanowisku doradcy finansowego

RZF_K2_U04 egzamin pisemny

U2
dokonywać obserwacji wybranych zjawisk i procesów
gospodarczych i na tej podstawie formułować własne
sądy i oceny występujących zależności w obszarze
rynku finansowego

RZF_K2_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do realnej oceny korzyści
i kosztów emisji dłużnych i udziałowych papierów
wartościowych

RZF_K2_K02 egzamin pisemny

K2 absolwent jest gotów przeprowadzić krótki kurs nt.
rynku kapitałowego RZF_K2_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Inwestycje w sensie makroekonomicznym. System finansowy na tle systemu
społeczno-gospodarczego i jego znaczenie dla rozwoju sfery realnej gospodarki W1

2. Komponenty systemu finansowego. Rynek finansowy – pojęcie, systematyka,
funkcje. Rynek kapitałowy W1

3.
Główne procesy i zjawiska zachodzące w obszarze współczesnych
międzynarodowych rynków obrotu instrumentami finansowymi. Integracja rynków
kapitałowych w UE

W1, U2

4.
Rozwój rynku giełdowego w Polsce. Analiza zmian infrastruktury prawnej,
technicznej oraz instytucji otoczenia rynku giełdowego. Strategia rozwoju rynku
kapitałowego (w Polsce)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.
Ogólna analiza prawa wspólnotowego określającego zasady organizacji i
funkcjonowania rynków regulowanych oraz firm inwestycyjnych. Dyrektywy o
rynkach instrumentów finansowych.

W2

6.
Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania w obiegu gospodarczym
instrumentów finansowych oraz papierów wartościowych. Źródła prawa papierów
wartościowych, ich systematyka oraz funkcje spełniane w obrocie gospodarczym.

W2

7. Prawna i ekonomiczna analiza obrotu akcjami, prawami poboru, prawami do
nowych akcji oraz warrantami subskrypcyjnymi. W2, K1, K2

8. Akcje. Rynek akcji, ASO. Wybrane aspekty wyceny akcji. W2, U2, K1, K2

9. Prawna i ekonomiczna analiza obrotu obligacjami: korporacyjnymi, spółdzielczymi,
komunalnymi, skarbowymi oraz listami zastawnymi (I) W2, U1, U2, K1, K2

10. Prawna i ekonomiczna analiza obrotu obligacjami: korporacyjnymi, spółdzielczymi,
komunalnymi, skarbowymi oraz listami zastawnymi (II) W2, U1, U2, K1, K2

11. Derywaty (opcje giełdowe, kontrakty typu futures) – istota, funkcje, zasady
zawierania transakcji (I) W2, U1, U2, K1, K2

12. Derywaty (opcje giełdowe, kontrakty typu futures) – istota, funkcje, zasady
zawierania transakcji (II) W2, U1, U2, K1, K2

13. Zasady dopuszczania do obrotu giełdowego instrumentów finansowych. Systemy
notowań stosowane na giełdach instrumentów finansowych. W2, U1, U2, K1, K2

14. Instytucje zbiorowego inwestowania (I) U1, K1, K2

15. Instytucje zbiorowego inwestowania (II) W1, W2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zajęcia kończy egzamin pisemny w formie zestawu 5 pytań otwartych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, podstaw finansów, matematyki finansowej, bankowości,
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finansów międzynarodowych,
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Rachunkowość finansowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.210.5cc03457d78ea.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie studentom wiedzy o szczegółowych zasadach wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych oraz
prezentacji w sprawozdaniach finansowych skutków zdarzeń gospodarczych występujących w działalności
przedsiębiorstw

C2
Zapoznanie studentów z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych, w tym również przedstawienie
najważniejszych problemów związanych z fałszowaniem tych sprawozdań i kreowaniem pożądanych wyników
finansowych przedsiębiorstw

C3 Prezentacja zasad rozliczania głównych obciążeń publicznoprawnych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

szczegółowe zasady z zakresu księgowania operacji
gospodarczych, wyceny składników majątkowych,
sporządzania sprawozdań finansowych oraz zasad
rozliczania podstawowych tytułów podatkowych
w działalności gospodarczej

RZF_K2_W06,
RZF_K2_W09 egzamin pisemny

W2
normy prawne regulujące system rachunkowości
przedsiębiorstw oraz generalne zasady prawa
podatkowego

RZF_K2_W03 egzamin pisemny

W3 problemy związane z rachunkowością kreatywną
i celowym manipulowaniem wynikiem finansowym

RZF_K2_W05,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu
ewidencjonowania operacji gospodarczych, wyceny
majątku, sporządzania sprawozdań finansowych oraz
zasad rozliczania podstawowych tytułów podatkowych
w działalności gospodarczej

RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2 posługiwać się przepisami prawa z zakresu
rachunkowości i rozliczeń podatkowych RZF_K2_U07 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

U3 dokonać ogólnej oceny sytuacji majątkowo-finansowej
przedsiębiorstwa oraz jego wyników finansowych

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
realnej oceny pojawiających się ryzyk i problemów
związanych z systemem księgowości w podmiotach
gospodarczych oraz określania potrzeb odnoszących
się do tego obszaru

RZF_K2_K02,
RZF_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2
pełnienia roli specjalisty z zakresu rachunkowości oraz
rozwijania swych kompetencji w kierunku funkcji
dyrektora finansowego, głównego księgowego,
uprawnień biegłego rewidenta

RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

uczestnictwo w egzaminie 4

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do ćwiczeń 30

analiza aktów normatywnych 15
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przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
154

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Obowiązki z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości
finansowej przedsiębiorstw, szczegółowa struktura rocznego raportu finansowego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji składników majątkowych firmy W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Klasyfikacja, wycena i ewidencja źródeł finansowania działalności W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Zasady klasyfikacji oraz ewidencji przychodów i kosztów działalności gospodarczej W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Sposoby ewidencji kosztów działalności podstawowej oraz ich prezentacja w
rachunku zysków i strat W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Główne zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
ubezpieczeń społecznych W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. Podstawowe zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych oraz
podatku od towarów i usług W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. Rezerwy na zobowiązania oraz techniki rozliczania przychodów i kosztów w czasie W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

9. Zasady tworzenia odpisów aktualizacyjnych na aktywa oraz rozliczania różnic
kursowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

10. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w
kapitale własnym

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

11. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz Dodatkowe informacje i
objaśnienia jako elementy rocznego raportu finansowego przedsiębiorstw

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

12. Badanie rocznych sprawozdań finansowych przez audytorów W2, W3, U2, U3, K1, K2

13. Rachunkowość kreatywna – legalne i nielegalne metody manipulowania wynikami
finansowymi przedsiębiorstw W2, W3, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny 1. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 2. Pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 1. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach 2. Pozytywna ocena z
zaliczenia
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej,
finansów, prawa cywilnego i gospodarczego oraz mikroekonomii.
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Makroekonomia II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZF00S.210.5cc0345cabe72.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Umiejętność analizy procesów makroekonomicznych w sferze realnej gospodarki

C2 Umięjętność podstawowego modelowania procesów makroekonomicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Zrozumieć procesy makroekonomiczne w sferze
realnej gospodarki

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2 Modelować matematycznie procesy
makroekonomiczne

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student rozumie otaczającą go rzeczywistość
makroekonomiczną

RZF_K2_K02,
RZF_K2_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

konsultacje 30

przygotowanie do ćwiczeń 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rachunek dochodu narodowego U1, K1

2. Model mnożnika Keynesa U1, U2

3. Model IS-LM U1, U2

4. Makroekonomiczne modele rynku pracy U1

5. Makroekonomiczna funkcja produkcji U1, U2, K1

6. Model wzrostu Solowa U1, U2

7. Uogólnienia modelu Sulowa. Modele Mankiwa-Romera-Weila i Nonneman-
Vanhoudta. Złote reguły akumulacji kapitału U1, U2

8. Modele nowej teorii wzostu U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie kolokwium

wykład egzamin pisemny egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw ekonomii oraz analizy matematycznej na poziomie I tomu podręcznika W. Krysicki, L. Włodarski Analiza
matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, różne wydania.
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Ubezpieczenia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.210.5cc0345812b42.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna terminologię ubezpieczeniową i posiada
uporządkowaną wiedzę z zakresu ubezpieczeń. RZF_K2_W01 egzamin pisemny

W2 student zna funkcje i zasady ubezpieczeń. RZF_K2_W05 egzamin pisemny

W3 student posiada szczegółową wiedzę w zakresie
zastosowania ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem. RZF_K2_W05 egzamin pisemny

W4 student rozumie znaczenie ubezpieczeń dla stablizacji
finansowej podmiotów gospodarczych. RZF_K2_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 dokonać analizy ryzyka ubezpieczeniowego
z wykorzystaniem metod ilościowych. RZF_K2_U05 egzamin pisemny

U2 stosować metody matematyki fiansowej
i ubezpieczeniowej. RZF_K2_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student umie prawidłowo zidentyfikować i ocenić
wybrane rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych
w działalności podmiotów gospodarczych.

RZF_K2_K07 egzamin pisemny

K2 rozwiązywania problemów ekonomicznych
z wykorzystaniem ubezpieczeń RZF_K2_K02 egzamin pisemny

K3
określić priorytety służące realizacji planowanego
przedsięwzięcia na wypadek wystąpienia sytuacji
kryzysowej

RZF_K2_K02,
RZF_K2_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje 30

przygotowanie do egzaminu 40

uczestnictwo w egzaminie 4

konwersatorium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Geneza ubezpieczeń oraz technik (narzędzi) zarzadzania ryzykiem w działalności
podmiotów gospodarczych W1

2. Ubezpieczeniowa teoria ryzyka W3

3. Ubezpieczenia jako metoda manipulacji ryzykiem U1, K1

4. Funkcje i zasady ubezpieczeń W2

5. Zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia W4

6. Techniczne aspekty umowy ubezpieczenia U1, U2

7. Zastosowanie wybranych grup ubezpieczeń majątkowych i osobowych w
działalności podmiotów gospodarczych U1, K2, K3
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8. Reasekuracja: klasyczne i alternatywne metody transferu i dzielenia ryzyka W1

9. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń W4, U2

10. Organizacja i funkcjonowanie krajowego rynku ubezpieczeń gospodarczych w
dobie globalizacji W4, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny uzyskanie co najmniej 50% plus 1 poprawnych odpowiedzi z testu
egzaminacyjnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe
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Management Accounting
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.220.5cb4324cf2115.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 To make students understand the methods and instruments of the management accounting system.

C2 To make students be able to apply the management accounting system to support decision making processes in
organizations.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 38 / 120

W1
the student knows the methods and instruments of
management accounting, and their development due
to the changes in business environment of companies

RZF_K2_W06 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2
the student understands the role and importance of
management accounting for managing organizations,
and its application areas

RZF_K2_W06 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
the student can individually choose adequate methods
and instruments of management accounting, in
particular can choose an appropriate cost system

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U04 zaliczenie pisemne

U2 the student can calculate unit cost of finished
products, margins and profitability

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U04 zaliczenie pisemne

U3 the student can apply different cost classifications for
analysing costs and profitability of business activities

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U04 zaliczenie pisemne

U4 the student is able to think and act in accordance with
the Cost Management concept.

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

the student is ready to implement the idea of
continuous education and professional development,
and in particular is aware of the necessity of updating
their knowledge in the area of Management
Accounting.

RZF_K2_K06 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K2
the student is ready to make decisions and take
responsibility for them in the area of management
accounting

RZF_K2_K07 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do egzaminu 20

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Management accounting as a source of information in decision making processes
in companies:
• differences between management and financial accounting,
• role of management accounting in company’s management system,
• types and areas of decision problems that can be supported by management
accounting,
• examples of cost management activities based on case studies

W2, U4, K1

2.

Basic terms and application areas of management accounting.
Cost classifications:
• fixed/variable costs,
• direct/indirect costs
• manufacturing/non-manufacturing costs
• product/period costs
• relevant/irrelevant costs
• opportunity costs

Financial statements

Classifying costs by category (team 4) and by function (team 5)

W1, W2, U3, U4, K1

3.

Absorption Costing
Cost allocation process

Process costing

Job order costing

 

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.
Variable Costing
Contribution Margin Analysis

Income statemet under Absorption Costing vs. Variable Costing
W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Break-even Analysis (CVP Analysis):

• break-even point

• sensitivity analysis,

• safety margins

• operating leverage

W1, W2, U1, U3, K1, K2

6.

Activity Based Costing
Activity Based Management

Target Costing

Cost of Quality calculation

W1, W2, U1, U2, U4, K1,
K2

7.

The basis of budgeting:

Budgeting system

Types of budgets

Variance analysis

W1, W2, U1, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną,
wykład konwersatoryjny, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne Obtaining a positive grade from the test at the seminar.

wykład egzamin pisemny Obtaining a positive grade from the exam. Taking the exam is allowed
only after having obtained a positive grade from the test at the seminar.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obligatory attendence to seminars.
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Ekonomia menedżerska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.220.5cb87aa47c4ff.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy dotyczącej uwarunkowań, schematów, implikacji decyzji podejmowanych przez menedżerów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
atrybuty, modele teorii funkcjonowania
przedsiębiorstw, zasad ich zachowania i uwarunkowań
ich działalności

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03

projekt, kazus,
prezentacja
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W2
zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz
wiedzę na temat możliwości zastosowania
podstawowych metod i narzędzi ilościowych
wspierających prowadzenie działalności gospodarczej

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03

projekt, kazus,
prezentacja

W3 wybrane metod i systemów wspomagających procesy
podejmowania decyzji w warunkach złożoności

RZF_K2_W09,
RZF_K2_W10

projekt, kazus,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przewidywać wybrane scenariusze możliwych
wydarzeń gospodarczych związanych
z przedsiębiorstwem oraz na tej podstawie
proponowanie racjonalnych rozwiązań

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U08

projekt, kazus,
prezentacja

U2 analizować zjawiska ekonomiczne i schematy
decyzyjne menedżerów.

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03

projekt, kazus,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia debaty, przekonywania,
i negocjonowania.

RZF_K2_K01,
RZF_K2_K05

projekt, kazus,
prezentacja

K2 argumentowania swojego stanowiska i wypowiedzi. RZF_K2_K01,
RZF_K2_K02

projekt, kazus,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

rozwiązywanie kazusów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej i ekonomii złożoności. W1, W2, W3, U1, K1

2. Uwarunkowania i schematy decyzji podejmowanych przez menedżera w
warunkach złożoności. W3, U1, K1

3. Elementy ekonomii behawioralnej. Rola heurystyk w decyzjach podejmowanych
przez menedżera. W3, U1, U2
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4. Łańcuch wartości - koncepcja, narzędzia badawcze, wskaźniki. W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Konsument, produkcja, magazynowanie, transport - analiza zintegrowana W1, W2, W3, U1, K1

6. Analiza kosztów. W1, W2, W3, U1, K1

7. Ryzyko, niepewność informacja. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8. Powiązania państwa i biznesu W2, U1, K1

9. Ekonomia menedżerska w erze gospodarki cyfrowej. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10. Analiza struktur rynkowych i polityki cenowej. W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, kazus, prezentacja Rozwiązywanie problemów istniejących w praktyce gospodarczej:
studia przypadków przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy matematyki (funkcje), podstawy excela
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Prawo podatkowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.220.5cc2ee198ec31.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat budowy i funkcji systemu podatkowego,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozliczania podstawowych obciążeń publicznoprawnych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zasady funkcjonowania systemu podatkowego i jego
funkcje w gospodarce rynkowej

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

W2 przepisy prawa regulujące system podatkowy w Polsce
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W04,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W08

egzamin pisemny

W3
zasady rozliczania obciążeń publicznoprawnych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz zatrudnianiem pracowników

RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W04,
RZF_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się przepisami prawa z zakresu systemu
podatkowego i zasad rozliczania głównych obciążeń
fiskalnych

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U07

egzamin pisemny

U2
dokonać kalkulacji wysokości podatków związanych
z działalnością gospodarczą, w tym szczególnie
podatków dochodowych, podatku od towarów i usług
oraz ubezpieczeń społecznych

RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozwijania własnych kompetencji w zakresie
znajomości prawa podatkowego i umiejętnego
korzystania z przepisów regulujących ten obszar

RZF_K2_K02,
RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 4

przygotowanie do egzaminu 20

analiza aktów normatywnych 20

przygotowanie do zajęć 10

rozwiązywanie kazusów 10

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie podatku i systemu podatkowego oraz jego funkcje w gospodarce rynkowej W1, W2, U1, K1

2. Zasady funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce W1, W2, U1, K1

3. Główne rodzaje obciążeń publicznoprawnych związane z działalnością
gospodarczą W1, W2, U1, K1

4. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym skutków prowadzonej
działalności gospodarczej (CIT, PIT) W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. Uproszczone formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych dla
prowadzonej działalności gospodarczej W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Kalkulacja rocznej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym CIT W1, W2, W3, U1, U2, K1

7. Główne zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach między
przedsiębiorstwami (VAT) W1, W2, W3, U1, U2, K1

8. Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych W1, W2, W3, U1, U2, K1

9. Kalkulacja obciążeń fiskalnych związanych z zatrudnianiem pracowników (ZUS,
PIT) W1, W2, W3, U1, U2, K1

10. Kierunki optymalizacji podatkowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw W2, W3, U1, U2, K1

11. Problem nadużyć podatkowych w praktyce gospodarczej W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny Pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansami
przedsiębiorstw, prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego.
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Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.220.604b64c51d7c2.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z istotą i rolą międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF) oraz ich roli
we współczesnej gospodarce rynkowej w procesach decyzyjnych interesariuszy.

C2
Przekazanie wiedzy o różnicach między krajowymi a międzynarodowymi standardami rachunkowości (Local
GAAP, US GAAP vs. MSR/MSSF). Poznanie postanowień poszczególnych MSR i MSSF. Wykształcenie umiejętności
stosowania w praktyce postanowień poszczególnych MSR i MSSF.

C3
Pozyskanie wiedzy i umiejętności do przekształcania sprawozdawczości według różnych standardów. Nabycie
umiejętności ujęcia skutków przekształcenia. Pozyskanie kompetencji pracy w grupie i znaczenia otoczenia
społecznego w procesie rewizji i audytu wewnętrznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę na temat różnych standardów
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (Local
GAAP, US GAAP, MSR/MSSF). Student zakres
podmiotowy i przedmiotowy stosowania tych
standardów. Student ma wiedzę w zakresie analizy
porównawczej wybranych standardów. Student
posiada wiedzę na temat różnić miedzy polskim
prawem bilansowym i tego typu przepisami
na świecie. Student ma wiedzę z zakresu efektów
zasobowych i strumieniowych przekształcenia
sprawozdania finansowego.

RZF_K2_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi odróżnić podstawowe standardy
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (Local
GAAP, US GAAP, MSR/MSSF). Student umie wskazać
zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania tych
standardów. Student potrafi przeprowadzić analizę
porównawczą wybranych standardów. Student umie
wskazać różnice miedzy polskim prawem bilansowym
i tego typu przepisami na świecie. Student potrafi
dokonać przekształcenia kategorii zasobowych
i strumieniowych przy zmianie standardów (Local
GAAP, US GAAP, MSR/MSSF).

RZF_K2_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi pracować w grupie i w grupie dochodzić
do wniosków. Jest wstanie obronić swoje racje
wykorzystując dane obliczeniowe. Jest świadomy
wyborów podejmowanych w trakcie oceny.

RZF_K2_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 40

rozwiązywanie kazusów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Międzynarodowe standardy rachunkowości – systematyka i klasyfikacja oraz
podstawy prawne W1, U1, K1

2. Analiza porównawcza wybranych MSR/MSSF W1, U1, K1

3. Pierwsze przekształcenie sprawozdania zgodnie z MSR/MSSF W1, U1, K1

4. Harmonizacja i standaryzacje na przyszłość W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwencjonalny, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zaliczenie egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Odbycie kursu podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej na co najmniej średnim poziomie zaawansowania
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Ekonomia międzynarodowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.220.604b64c5678ed.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i problemami z zakresu
ekonomii międzynarodowej. Tematy te omawiane będą zarówno w ujęciu teoretycznym, dotyczącym miejsca
ekonomii międzynarodowej w badaniach nad procesami zachodzącymi w gospodarce światowej, jak również
praktycznym, odnoszącym się do handlu międzynarodowego, globalnych kryzysów finansowych i gospodarczych
oraz innych zjawisk globalnych będących źródłem ekonomicznych przemian międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawowe zagadnienia związane z zakresem
ekonomii międzynarodowej oraz źródłami
ekonomicznych przemian związanych z globalizacją

RZF_K2_W07,
RZF_K2_W10 egzamin pisemny

W2 zasady funkcjonowania handlu międzynarodowego,
rynków finansowych oraz systemu walutowego

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W08,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

W3
zagadnienia związane z konkurencją międzynarodową,
transferem technologii, globalnym kryzysem
finansowym i gospodarczym

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W02,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować zjawiska związane z dynamiką
ekonomicznych przemian międzynarodowych

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02 egzamin pisemny

U2 formułować i wyciągać wnioski na podstawie
dostępnych danych makro i mikroekonomicznych

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03

egzamin pisemny

U3
analizować dane statystyczne, mikro
i makroekonomiczne dotyczące funkcjonowania
gospodarki międzynarodowej

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnej i krytycznej oceny procesów dotyczących
zakresu ekonomii międzynarodowej

RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06 egzamin pisemny

K2 samodzielnej analizy danych dotyczących
ekonomicznych przemian międzynarodowych

RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej W1, U1, K1

2. Źródła dynamiki ekonomicznych przemian międzynarodowych           W1, W2, U1, K1

3. Handel międzynarodowy, korporacje transnarodowe i BIZ W1, W2, U2, U3, K2

4. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw W1, W2, W3, U1, K1, K2

5. Globalizacja rynków finansowych W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6. Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej W2, U1, U2, U3, K1, K2

7. Globalny kryzys finansowy i gospodarczy- źródła systemowe i strukturalne, skutki
kryzysu i programy wychodzenia z kryzysu W1, U1, U2, U3, K1

8. Międzynarodowy system walutowy W2, U1, K1, K2

9. Międzynarodowy transfer technologii, wiedzy naukowo technicznej i innowacji
oraz konkurencja międzynarodowa W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin pisemny w formie testowej

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny w formie testowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza społeczno-ekonomiczna
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Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.220.5cc0345a7bde6.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wykształcenie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z oferty rynku papierów wartościowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie funkcjonowanie rynków
kapitałowych i ich instytucji

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W08

esej
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W2 absolwent zna i rozumie struktury wybranych
światowych giełd

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W08

esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 absolwent potrafi analizować złożone zjawiska
i procesy w środowisku MGPW

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U06,
RZF_K2_U10

wyniki badań, esej

U2
absolwent potrafi pozyskiwać i analizować dane
z obszaru funkcjonowania giełd papierów
wartościowych i giełd towarowych

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U06,
RZF_K2_U10

wyniki badań, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wspólny artykuł RZF_K2_K06,
RZF_K2_K07 wyniki badań, esej

K2 absolwent jest gotów do samodzielnej i krytycznej
oceny aktualnego stanu wiedzy

RZF_K2_K06,
RZF_K2_K07 wyniki badań, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza i przygotowanie danych 20

konsultacje 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przeprowadzenie badań empirycznych 20

Przygotowanie prac pisemnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Warunki wprowadzenia akcji do obrotu na giełdę papierów wartościowych w Unii
Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Delisting W1, W2, U1, U2, K2

2. Integracja rynków W2, U1, U2, K1

3. Giełdy papierów wartościowych w Afryce W2, U1, U2, K1

4. Giełdy papierów wartościowych w regionie Australii i Oceanii W2, U1, U2, K1

5. Giełdy papierów wartościowych w Azji W2, U1, U2, K1

6. Giełdy papierów wartościowych w Ameryce Łacińskiej W2, U1, U2, K1

7. Wykorzystanie systemu rozproszonych rejestrów na rynku kapitałowym. Systemy
notowań stosowane na światowych rynkach papierów wartościowych W2, U1, U2, K1

8. Rynki alternatywne w Europie W2, U1, U2, K1

9. Modele biznesowe spółek notowanych na giełdach światowych U1, U2

10. Giełdy towarowe W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, udział w badaniach, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład wyniki badań, esej Przygotowanie 10 (+/-1) stronicowego tekstu artykułu wg. określonych
zasad w trakcie zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, globalizacji, finansów międzynarodowych, rynku
kapitałowego
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.2E0.5ca756a7bc568.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia, 0411Rachunkowość i podatki,
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
10.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Opracowanie i złożenie pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie wybrane metody: analizy
jakościowej, analizy ilościowej, wybrane narzędzia
ekonometryczne i statystyczne - dedykowane analizie
problematyki podejmowanej w pracy magisterskiej

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W04,
RZF_K2_W05

wyniki badań

W2 absolwent zna i rozumie podstawy metodologii badań
naukowych RZF_K2_W01 wyniki badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi wykorzystywać wybrane teorie,
metody i narzędzia w praktyce projektowania
i realizacji badań

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U06,
RZF_K2_U07,
RZF_K2_U10

wyniki badań

U2 absolwent potrafi prowadzić prace badawcze w celu
przygotowania pracy magisterskiej

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U06,
RZF_K2_U07,
RZF_K2_U10

wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do uzasadniania własnych
poglądów w pracy magisterskiej i innych formach
komunikacji

RZF_K2_K02,
RZF_K2_K03,
RZF_K2_K06

wyniki badań

K2 absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie,
inspirowania i organizowania procesu uczenia się

RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06 wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 50

konsultacje 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 150

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 280

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
310

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
I etap - sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy (przegląd
piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu, dyskusje z promotorem, dyskusje
seminaryjne)

W2, U1, U2

2. II etap - dobór literatury (bazy bibliograficzne) W1, W2, U1, U2

3. III etap - konceptualizacja i operacjonalizacja problemu (dyskusje z promotorem,
dyskusje seminaryjne) W2, K1, K2

4. IV etap - przygotowanie konspektu pracy W1, W2, U1, U2

5. V etap - projektowanie i przeprowadzenie badań W1, W2, U1, U2
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6. VI etap - przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy (dyskusje z promotorem,
dyskusje seminaryjne) W1, W2, U1, U2, K1

7. VII etap - korekty merytoryczne i językowe K2

8. VIII etap - przyjęcie i recenzja pracy K2

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium wyniki badań

Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium wyniki badań

Semestr 4

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium wyniki badań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium
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Audyt finansowy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.240.5cc0345fd0c67.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu audytu
finansowego i działalności biegłych rewidentów w Polsce i na świecie. Kluczowymi elementami będą prezentacja
istoty i roli rewizji finansowej we współczesnym świecie gospodarczym, podstawowych etapów i praktycznych
technik badania rocznych sprawozdań finansowych oraz wybranych problemów związanych z fałszowaniem
sprawozdań finansowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 rolę i istotę audytu finansowego we współczesnych
systemach gospodarczych

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W02,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

W2
zasady funkcjonowania międzynarodowych organizacji
związanych z audytem finansowym oraz samorządu
biegłych rewidentów w Polsce

RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W08,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

W3 obowiązujące standardy rewizji finansowej, w tym
również z zakresu metodologii audytu RZF_K2_W03 egzamin pisemny,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się wybranymi przepisami prawa z zakresu
audytu finansowego zarówno z punktu widzenia
audytora, jak i podmiotu kontrolowanego

RZF_K2_U03,
RZF_K2_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

U2
stosować obowiązujące wytyczne z zakresu metodyki
prowadzenia audytów finansowych (sposób doboru
próby do badań, ustalanie poziomu istotności itd.)

RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozwijania swoich kompetencji zawodowych oraz
poszerzania kwalifikacji (m.in. zna procedury
uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta)

RZF_K2_K02,
RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06

egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

rozwiązywanie zadań 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do egzaminu 15

analiza aktów normatywnych 10

rozwiązywanie kazusów 10

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota, cel i podstawy prawne audytu finansowego W1, W2, U1, K1

2. Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Polsce W1, W2, U1, K1

3. Etapy rewizji finansowej W3, U1, U2, K1

4. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz
elementy dokumentacji rewizyjnej W3, U1, U2, K1

5. Rola analizy finansowej przy ocenie zagrożenia kontynuacji działania W3, U1, U2, K1

6. Metodyka rewizji finansowej W3, U1, U2, K1

7. Badanie aktywów i pasywów W3, U1, U2, K1

8. Badanie przychodów i kosztów W3, U1, U2, K1

9. Rola biegłego rewidenta w wykrywaniu oszustw księgowych W1, W3, U1, U2, K1

10. Najczęstsze nadużycia finansowe identyfikowane podczas audytów W1, W3, U1, U2, K1

11. Standaryzacja audytu finansowego w skali europejskiej i ogólnoświatowej W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, prezentacja 1. Przygotowanie i prezentacja wybranego case study 2.
Pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości finansowej, finansów, analizy ekonomicznej, mikroekonomii, prawa
(szczególnie prawo gospodarcze). Wstępne umiejętności: znajomość zasad księgowania operacji gospodarczych, wyceny
aktywów i pasywów oraz liczenia wyniku finansowego, sporządzanie pełnych rocznych sprawozdań finansowych, zagadnienia
z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena sytuacji majątkowo-
finansowej, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, prawa
pracy.



Sylabusy 63 / 120

Instrumenty finansowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.240.604b64c6dc475.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest nabycie wiedzy z zakresu podstawowych konstrukcji instrumentów finansowych

C2 Wypracowanie umiejętności oceny i interpretacji fluktuacji na rynkach finansowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 64 / 120

W1 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat
funkcjonowania rynków finansowych

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W02,
RZF_K2_W04,
RZF_K2_W08

projekt, egzamin
pisemny / ustny

W2
Student posiada wiedzę na temat podstawowych
instrumentów finansowych i rozumie powiązania
zachodzące między nimi

RZF_K2_W04,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W09

projekt, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student posiada umiejętność analizy i oceny
funkcjonowania rynków finansowych

RZF_K2_U06,
RZF_K2_U10

projekt, egzamin
pisemny / ustny

U2
Student posiada umiejętność przeprowadzenia
statystycznej analizy funkcjonowania rynków
finansowych ze szczególnym uwzględnieniem
instrumentów terminowych i pochodnych

RZF_K2_U06 egzamin pisemny / ustny

U3 Student potrafi samodzielnie rozszerzać swoją wiedzę
i umiejętności RZF_K2_U01 projekt, egzamin

pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi pracować z zespole RZF_K2_K01,
RZF_K2_K07 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do egzaminu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie, wymagania wstępne W1

2. Instrumenty rynku kapitałowego W1, W2, U1, U3, K1

3. Instrumenty rynku pieniężnego W1, W2, U1, U3, K1
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4. Instrumenty związane z segmentem rynku depozytowo-kredytowego W1, W2, U1, U3, K1

5. Instrumenty terminowe W1, W2, U1, U2, U3, K1

6. Instrumenty pochodne W1, W2, U1, U2, U3, K1

7. Instrumenty finansowe na polskim rynku finansowym W1, W2, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, egzamin pisemny / ustny Obecność, lektury z zakresu literatury przedmiotu, praca
grupowa, egzamin końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw finansów, znajomość matematyki z zakresu studiów pierwszego stopnia, mikroekonomia,
makroekonomia
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Zaawansowana analiza finansowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZF00S.240.604b64c733a22.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Interdyscyplinarna wiedza z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi przy wykorzystaniu analizy
finansowej

C2 Kompleksowe zarządzanie sferą ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem
właściwych instrumentów analizy finansowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
ma wiedzę na temat typowych metod analitycznych
stosowanych podczas oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa

RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03 prezentacja

W2 posiada wiedzę z zakresu podstawowych obowiązków
sprawozdawczych podmiotów gospodarczych

RZF_K2_W06,
RZF_K2_W07 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi zastosować elementy wiedzy teoretycznej
na temat analizy pionowej i poziomej sprawozdań
finansowych oraz analizy wskaźnikowej dla oceny
przedsiębiorstwa

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02 projekt

U2
umie ocenić przydatność poszczególnych narzędzi
analitycznych z zakresu analizy finansowej
w odniesieniu do specyfiki działalności gospodarczej
poszczególnych podmiotów

RZF_K2_U05 projekt

U3
posiada umiejętność analizy i wnioskowania
na podstawie zmian wybranych wskaźników
finansowych

RZF_K2_U08 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
projektuje i zarządza złożonymi przedsięwzięciami,
biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, społeczne,
polityczne, środowiskowe i kierownicze

RZF_K2_K01,
RZF_K2_K02 projekt

K2 absolwent jest gotów do etycznego postępowania
w praktyce gospodarczej RZF_K2_K07 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

analiza badań i sprawozdań 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie, cele oraz istota analizy finansowej W1, W2
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2. Źródła informacji wykorzystywane w analizie finansowej W1, W2

3. Katalog metod analizy finansowej W1, W2

4. Analiza bilansu U1, U2, U3

5. Analiza rachunku zysków i strat U1, U2, U3

6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych U1, U2, U3

7. Analiza wskaźnikowa U1, U2, U3

8. Analiza SWOT U1, U2, U3

9. Analiza konkurencji K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, prezentacja Wygłoszenie prezentacji i złożenie pisemnego referatu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmioty: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, finanse, mikroekonomia.

Wstępne umiejętności: znajomość zasad księgowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów oraz liczenia
wyniku finansowego, sporządzanie pełnych rocznych sprawozdań finansowych, zagadnienia z zakresu zarządzania finansami
w przedsiębiorstwie, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.
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Kryzysy finansowe i walutowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.240.5cc034598dcaf.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student będzie miał teoretyczną wiedzę na temat przyczyn, mechanizmów przebiegu oraz skutków kryzysów
finansowych i walutowych. Będzie umiał rozpoznawać symptomy towarzyszące poszczególnym rodzajom
kryzysów oraz potrafił identyfikować zagrożenia w kontekście funkcjonowania współczesnych rynków
finansowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
ma wiedzę na temat wpływu zróżnicowania rozwoju
gospodarek na możliwość wystąpienia niesprawności
w tych gospodarkach.

RZF_K2_W05,
RZF_K2_W10 egzamin pisemny

W2 zna podstawowe niesprawności dotyczące
funkcjonowania krajowych rynków finansowych.

RZF_K2_W08,
RZF_K2_W10 egzamin pisemny

W3 zna podstawowe niesprawności funkcjonowania
międzynarodowych rynków finansowych.

RZF_K2_W08,
RZF_K2_W10 egzamin pisemny

W4 ma wiedzę na temat potencjalnych zachowań
prowadzących do kryzysów finansowych i walutowych.

RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

W5 zna podstawowe zasady regulacji rynków finansowych. RZF_K2_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi analizować mechanizmy, które prowadzą
do kryzysów finansowych i walutowych.

RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

uczestnictwo w egzaminie 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podstawowe pojęcia związane z tematyką przedmiotu – opis możliwych zagrożeń
funkcjonowania rynków finansowych i gospodarek, historyczne przykłady
kryzysów finansowych.

W1, W2, W3, W4, U1

2. Definicje i charakterystyka kryzysów finansowych i walutowych – czas trwania,
głębokość oraz częstotliwość występowania. W1, W2, W3, W4, U1

3. Istota i podział kryzysów walutowych oraz charakterystyka ich mechanizmów -
kryzysy walutowe I, II i III generacji. W1, W2, W3, W4, U1
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4. Podział kryzysów finansowych oraz opis mechanizmów tych kryzysów: kryzys
finansowy w ujęciu monetarystów, kryzys finansowy według Minskiego. W1, W2, W3, W4, U1

5.

Opis mechanizmów kryzysów walutowych na wybranych, historycznych
przykładach: Argentyna, kryzys w Azji Południowo Wschodniej (ze szczególnym
uwzględnieniem Korei Południowej), kryzys w Rosji, atak spekulacyjny na waluty
państw Europy Zachodniej (1992 r.), kryzys w krajach skandynawskich
(1987-1993).

W1, W2, W3, W4, U1

6.
Analiza wybranych historycznych przykładów kryzysów finansowych: przykłady
upadłości instytucji finansowych (South Sea Company, Herstatt Bankhaus, Banco
Ambrosiano, BCCI, Barings Bank, Lehman Brothers), kryzys w Japonii, kryzysy
bankowe w krajach skandynawskich.

W1, W2, W3, W4, U1

7.
Przyczyny, przebieg i skutki kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych
(2007-2009) oraz omówienie mechanizmów wychodzenia z tego kryzysu. Przy
okazji tego zagadnienia będzie omówione zjawisko finansjalizacji gospodarki oraz
problematyka nieregulowanej części rynku finansowego (shadow banking).

W1, W2, W3, W4, W5, U1

8.

Przyczyny, przebieg i skutki kryzysu finansowego w Unii Europejskiej (2008-2014)
oraz omówienie mechanizmów wychodzenia z tego kryzysu. Charakterystyka
będzie miała pogłębiony charakter i będzie obejmowała zarówno poziom całej Unii
Europejskiej, jak również przebieg kryzysu w wybranych krajach (Grecja, Cypr,
Irlandia, Hiszpania). W ramach tego zagadnienia będzie omówiona również
tematyka wychodzenia z kryzysu oraz pokryzysowe reformy europejskiej
architektury finansowej (europejski mechanizm stabilności finansowej,
reformowanie struktury nadzorczej, unia bankowa)

W1, W2, W3, W4, W5, U1

9. Podsumowanie kursu. W1, W2, W3, W4, W5, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie min. 60 % (18
punktów) pełnej punktacji (30 punktów). Za każdą poprawną odpowiedź
na pytanie testowe student otrzyma 1 punkt natomiast pytania opisowe
oceniane są proporcjonalnie do przedstawionych informacji i za każde z
nich można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Studenci mają możliwość
również otrzymać dodatkowe punkty za aktywność. Aktywni studenci
mogą mieć podniesioną ocenę o pół stopnia (oceny aktywności studenta
dokonuje prowadzący zajęcia w sposób subiektywny).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Mikroekonomia, podstawy makroekonomii, podstawy finansów.
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Programy i fundusze UE
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.240.5cc03459bda4c.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej w zakresie
programów strukturalnych oraz funduszy pomocowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ogólny przegląd sposobów finansowania kluczowych
celów rozwoju UE i państw członkowskich.

RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W09

egzamin pisemny
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W2 zasady podziału środków pomocowych, przepływów
finansowych w ramach programów i funduszy.

RZF_K2_W08,
RZF_K2_W09 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić dostępność środków pomocowych
na poszczególne działania.

RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny dostępności środków pomocowych
dla danego przedsięwzięcia. RZF_K2_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza badań i sprawozdań 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 4

analiza problemu 20

analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie do egzaminu 40

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Skrócony opis wybranych polityk unijnych kształtujących przesłanki finansowego
wsparcia udzielanego przez UE. W1

2. Opis 5 funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy UE wraz z analizą
alokacji wsparcia na kraje członkowskie, zasadami zarządzania środkami. W2, U1, K1

3.
Omówienie programów krajowych zasilanych z opisanych wcześniej funduszy.
Zastąpienie podejścia teoretycznego ujęciem aplikacyjnym umożliwiającym
przegląd kto i na jakich zasadach może aplikować o środki

W2, U1, K1

4. Najnowsze informacje z zakresu dostępu i podziału funduszy UE W1, W2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Struktura egzaminu jest mieszana, tzn. obok pytań otwartych istnieją
pytania testowe oraz pytania o ocenę poprawności logicznej sformułowań
przedstawionych przez egzaminatora. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej jest uzyskanie min. 50% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Pośrednictwo finansowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.240.5cc2ee1a07cb6.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studenta z instytucjonalnym kształtem polskiego i europejskiego rynku pośrednictwa finansowego

C2 uświadomienie studentom roli stabilności finansowej i źródeł kryzysów finansowych i bankowych

C3 zapoznanie studenta z  podstawowymi regulacjami stabilizującymi instytucje finansowe oraz przepisami
chroniącymi prawa konsumenta

C4 zaznajomienie studenta z oczekiwaniami konsumenta związanymi z rewolucją technologiczną oraz potrzebą
zapewnienia bezpieczeństwa usług finansowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rolę i ryzyko działania poszczególnych instytucji
działających na rynku finansowym RZF_K2_W01

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2 powody i zakres ochrony konsumenta usług
finansowych RZF_K2_W10

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przewidywać skutki regulacji finansowych dla
efektywności i stabilności uczestników rynku RZF_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2
analizować raporty i dane źródłowe aby krytycznie
oceniać efektywność i stabilność instytucji
pośrednictwa finansowego

RZF_K2_U04 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uzupełniania zdobytej wiedzy aby dostosować wymogi
swojej pracy do ewolucji rynków finansowych RZF_K2_K06 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 15

analiza badań i sprawozdań 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

zapoznanie się z e-podręcznikiem 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

przygotowanie eseju 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

pozyskanie danych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.  Bank jako podstawowa instytucja pośrednictwa finansowego w modelu
europejskim

2 .  Rynek kapitałowy jako dominujący segment rynku finansowego w modelu
amerykańskim

3.  Charakteryastyka polskiego rynku pośrednictwa finansowego

W1, U1, K1

2.
4. Instytucje infrastruktury rynku finansowego 

5. Przepisy i intytucje chroniące konsumenta usług finansowych
W1, W2, U1, K1

3.
6.Wpływ globalnego kryzysu finansowego 2007-09 na rynek finansowy
7.Wpływ pandemii COVID-19 na rynek finansowy

8. Wpływ firm sektora FinTech na rynek pośrednictwa finansowego  
W1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, prezentacja czynny udział w zajęciach i przygotowanie prezentacji na
zadany temat

wykład esej, egzamin pisemny / ustny egzamin pisemny testowy na platformie PEGAZ (50%) oraz
esej pisemny na zadany temat (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach zdalnych jest obowiązkowa
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Przedsiębiorczość
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.240.5cab068429f49.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy w zakresie teorii przedsiębiorczości, znaczenia przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarczego,
a także w zakresie ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych uwarunkowań planowania i tworzenia
przedsiębiorstw

C2 Kształtowanie umiejętności studentów w zakresie oceny ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych
uwarunkowań działalności gospodarczej oraz metod jej planowania i rozwoju

C3 Podnoszenie kompetencji społecznych w zakresie planowania i uczestnictwa w złożonych projektach w sposób
przedsiębiorczy, z uwzględnieniem oceny efektywności i skuteczności

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ekonomiczne teorie i  koncepcje przedsiębiorczości. RZF_K2_W01 egzamin

W2
zasady zakładania indywidualnej działalności
gospodarczej i związanych z tym regulacji oraz
rozwiązania służące rozwojowi działalności
gospodarczej, z uwzględnieniem relacji z otoczeniem.

RZF_K2_W05 egzamin

W3
metody planowania i dokonywania wyborów
w procesie tworzenia przedsiębiorstwa w warunkach
ryzyka i niepewności.

RZF_K2_W05,
RZF_K2_W09 egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
obserwować zjawiska i procesy gospodarcze i na tej
podstawie identyfikować oraz oceniać przedsiębiorcze
okazje.

RZF_K2_U02 egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
z uwzględnieniem interesów prywatnych i publicznych. RZF_K2_K03 egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

konsultacje 25

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ekonomiczne teorie i koncepcje przedsiębiorczości. Typy przedsiębiorczości.
Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy W1, K1

2. Kryteria identyfikacji i atrybuty małych i średnich przedsiębiorstw W1, U1, K1

3. Identyfikacja przedsiębiorczych szans – dynamiczne branże i przedsiębiorstwa
szybkiego wzrostu. Determinanty wzrostu przedsiębiorstwa W3, U1

4. Przedsiębiorczość technologiczna - typy i metody rozwoju W3, U1
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5. Osiąganie technologicznej dominacji, ustanawianie standardów technologicznych.
Efekty zewnętrzne sieci W3, U1

6. Finansowanie przedsięwzięć W2, U1

7. Polityka wsparcia przedsiębiorczości W2, U1

8. Ekonomiczne i organizacyjno-prawne uwarunkowania planowania i tworzenia
przedsiębiorstw W2, U1

9. Metodyka biznes planu W3

10. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości – sieci i klastry W1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin Pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw mikro- i makroekonomii, finansów, podstaw rachunkowości, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa
ochrony własności intelektualnej, statystyki opisowej
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Standardy sprawozdawczości finansowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.240.5cc2ee1968661.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie z głównymi modelami systemów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w skali
ogólnoświatowej, prezentacja zasad sprawozdawczości finansowej obowiązujących w Polsce, przedstawienie
problemów związanych z fałszowaniem danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 standardy sprawozdawczości finansowej obowiązujące
w Polsce oraz w skali ogólnoświatowej

RZF_K2_W03,
RZF_K2_W06 egzamin pisemny
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W2
problem nadużyć i mechanizmy "upiększania" obrazu
przedsiębiorstwa prezentowanego w sprawozdaniach
finansowych

RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W05,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się wybranymi przepisami prawa z zakresu
sprawozdawczości finansowej (zarówno z punktu
widzenia czytelnika sprawozdania, jak i osoby
sporządzającej)

RZF_K2_U05,
RZF_K2_U06,
RZF_K2_U07

egzamin pisemny

U2
zidentyfikować podstawowe obszary ryzyka związane
z fałszowaniem sprawozdań finansowych
przedsiębiorstw

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny stopnia trudności podejmowanego zadania
związanego z praktycznym wykorzystaniem
standardów sprawozdawczości finansowej i określania
potrzeb ewentualnego wykorzystania ekspertów
zewnętrznych.

RZF_K2_K02,
RZF_K2_K04 egzamin pisemny

K2
krytycznej oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności
z zakresu sprawozdawczości finansowej
przedsiębiorstw oraz podejmowania działań
doskonalących w tym zakresie.

RZF_K2_K06,
RZF_K2_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 10

analiza aktów normatywnych 15

konwersatorium 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota, cel i podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych W1, U1, K2

2. Proces standaryzacji i harmonizacji sprawozdawczości finansowej w skali
europejskiej i ogólnoświatowej W1, U1, K2

3. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych według polskich przepisów
prawnych W1, U1, U2, K1, K2

4. Główne różnice w sprawozdawczości finansowej sporządzanej wg polskich
przepisów, MSR/MSSF oraz amerykańskich US GAAP W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Specyfika sprawozdawczości finansowej międzynarodowych grup kapitałowych –
skonsolidowane sprawozdania finansowe W1, U1, U2, K1, K2

6. Problem wiarygodności sprawozdań finansowych i główne mechanizmy nadużyć w
tym zakresie W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny Pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej, finansów, analizy
ekonomicznej, mikroekonomii, prawa cywilnego i gospodarczego.
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Rachunkowość bankowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.240.604b64c7b21f3.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom wiedzy o specyfice zasad wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji
w sprawozdawczości skutków zdarzeń gospodarczych jednostek sektora bankowego.

C2 Zapoznanie studentów z zasadami sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych banków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zasady księgowania operacji gospodarczych, wyceny
składników majątkowych, rejestracji przychodów
i kosztów oraz sporządzania podstawowych
sprawozdań przez jednostki sektora bankowego

RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W09

egzamin pisemny

W2 normy prawne regulujące system rachunkowości
bankowej RZF_K2_W03 egzamin pisemny

W3 główne problemy funkcjonowania systemów
rachunkowości podmiotów sektora bankowego

RZF_K2_W05,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować specjalistyczną wiedzę z zakresu
ewidencjonowania operacji gospodarczych, wyceny
majątku, rejestracji przychodów i kosztów oraz
sporządzania podstawowych sprawozdań przez
podmioty działające w sektorze bankowym

RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04 egzamin pisemny

U2 posługiwać się przepisami prawa z zakresu
rachunkowości sektora bankowego RZF_K2_U07 egzamin pisemny

U3 dokonywać ogólnej oceny sytuacji majątkowo-
finansowej banków na podstawie ich sprawozdań

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
realnej oceny pojawiąjących się ryzyk i problemów
związanych z systemem księgowości w podmiotach
powiązanych z sektorem bankowym oraz określania
potrzeb odnoszących się do tego obszaru

RZF_K2_K01,
RZF_K2_K02,
RZF_K2_K04,
RZF_K2_K06,
RZF_K2_K07

egzamin pisemny

K2
pełnienia roli specjalisty z zakresu rachunkowości
bankowej oraz rozwijania swoich kompetencji
w kierunku dyrektora finansowego, czy też głównego
księgowego w podmiotach należących do tego sektora

RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

uczestnictwo w egzaminie 4

przygotowanie do egzaminu 10

konsultacje 10

analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
59

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota i specyfika systemów rachunkowości w sektorze bankowym W2, W3, U2, U3, K1, K2

2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w bankach W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Główne operacje bankowe i związna z nimi dokumentacja księgowa W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Ewidencja księgowa aktywów trwałych W1, W2, U1, U2, K2

5. Operacje gospodarcze dotyczące obrotu gotówkowego i rachunków bankowych W1, W2, U1, U2, K2

6. Ewidencja księgowa kredytów i papierów wartościowych W1, W2, U1, U2, K2

7. Fundusze własne banków oraz ich ewidencja W1, W2, U1, U2, K2

8. Koszty i przychody działalności podmiotów należacych do sektora bankowego W1, W2, U1, U2, K2

9. Sprawozdawczość finansowa banków W2, W3, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw rachunkowości finansowej i zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej, podstawy prawa dotyczącego
sektora bankowego.
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Optymalizacja podatkowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.240.5cc0345ecb6e8.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z istotą optymalizacji podatkowej w kontekście zarządzania
finansami przedsiębiorstw, pokazania głównych narzędzi optymalizacyjnych z wyraźnym wskazaniem legalnych
i nielegalnych technik w świetle aktualnych przepisów podatkowych. Ponadto ważne jest uświadomienie
problemu rajów podatkowych i ich wpływu na kierunki przepływów finansowych w globalnej gospodarce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zasady funkcjonowania systemu podatkowego i jego
funkcje w gospodarce rynkowej

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W07,
RZF_K2_W08,
RZF_K2_W09,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

W2 główne narzędzia optymalizacji podatkowej i ich
wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw

RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W05,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W08,
RZF_K2_W09,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

W3 problem unikania opodatkowania z wykorzystaniem
nielegalnych technik optymalizacyjnych

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W02,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W07,
RZF_K2_W08,
RZF_K2_W09,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się podstawowymi przepisami prawa
z zakresu systemu podatkowego i zasad rozliczania
głównych obciążeń publicznoprawnych

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U07

egzamin pisemny

U2 zidentyfikować i wykorzystywać metody optymalizacji
podatkowej w praktyce gospodarczej

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U06,
RZF_K2_U07

egzamin pisemny

U3
oszacować ryzyko podatkowe związane
ze stosowaniem nielegalnych narzędzi
optymalizacyjnych

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U06,
RZF_K2_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 myślenia i działania w sposób aktywny na rzecz
optymalizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

RZF_K2_K01,
RZF_K2_K02,
RZF_K2_K03,
RZF_K2_K04,
RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06,
RZF_K2_K07

egzamin pisemny

K2
rozwijania własnych kompetencji w zakresie
znajomości prawa podatkowego i umiejętnego
korzystania z narzędzi optymalizacyjnych

RZF_K2_K01,
RZF_K2_K02,
RZF_K2_K03,
RZF_K2_K04,
RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06,
RZF_K2_K07

egzamin pisemny
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 10

analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie do zajęć 10

rozwiązywanie kazusów 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ogólne zasady funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce W1, U1

2. Istota optymalizacji podatkowej w kontekście zarządzania finansami
przedsiębiorstwa, optymalizacja a unikanie opodatkowania W1, U1, U3, K1, K2

3. Narzędzia optymalizacji podatkowej w zakresie opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

4. Ceny transferowe między spółkami powiązanymi oraz zasady ich dokumentowania W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

5. Rezydencja podatkowa i techniki optymalizacji dochodów osobistych osób
fizycznych

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

6. Rola rajów podatkowych w unikaniu opodatkowania skutków działalności
gospodarczej i dochodów osobistych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

7. Mechanizmy optymalizacji w zakresie podatku od towarów i usług oraz główne
rodzaje przestępstw w zakresie wyłudzania VAT

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

8. Nadużycia finansowe związane z unikaniem opodatkowania W3, U3, K1, K2

9. Odpowiedzialność za nadużycia podatkowe w Polsce W1, W3, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu struktury systemu podatkowego, zasad rozliczania
głównych obciążeń publicznoprawnych w Polsce, rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy finansowej, zarządzania
finansami oraz prawa gospodarczego.
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Komputerowe systemy finansowo-księgowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.280.604b64c951501.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania programów finansowo-księgowych. Studenci
poznają sposoby zapisu operacji gospodarczych, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania
sprawozdań finansowych i generowania innych raportów finansowych przy użyciu programu finansowo-
księgowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 92 / 120

W1 zasady funkcjonowania programów finansowo-
księgowych

RZF_K2_W03,
RZF_K2_W04,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W2 wymagania prawne w zakresie dokumentowania
operacji gospodarczych

RZF_K2_W03,
RZF_K2_W06 zaliczenie na ocenę

W3 szczegółowe zasady ujmowania zdarzeń w systemach
finansowo-księgowych

RZF_K2_W03,
RZF_K2_W04,
RZF_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 sporządzać dokumentację księgową
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2 ujmować podstawowe zdarzenia gospodarcze
w systemie FK

RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U06,
RZF_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3 generować sprawozdania finansowe oraz inne
potrzebne raporty w programie finansowo-księgowym

RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U06,
RZF_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystania informacji zawartych w systemach FK
do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych

RZF_K2_K01,
RZF_K2_K02,
RZF_K2_K06,
RZF_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K2
dostosowywania parametrów systemu finansowo-
księgowego przedsiębiorstwa do oczekiwań jego
użytkowników

RZF_K2_K02,
RZF_K2_K06,
RZF_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

wykonanie ćwiczeń 10

analiza i przygotowanie danych 10

konsultacje 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

uczestnictwo w egzaminie 4
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Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
114

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Prezentacja głównych systemów finansowo-księgowych stosowanych w praktyce
gospodarczej W1, W2

2.
Omówienie modułów powiązanych z systemem FK niezbędnych dla celów
prawidłowego funkcjonowania systemu rachunkowości przedsiębiorstwa:
ewidencja magazynowa, środki trwałe, kadry i płace, moduł rozrachunkowy itp.

W1, W2, U1, K1, K2

3.
Ustawianie kluczowych parametrów systemu finansowo-księgowego
dostosowanych do potrzeb wybranych przedsiębiorstw: plan kont, rodzaje
dokumentów źródłowych, warianty rejestrów VAT, parametry rozliczania walut
obcych, definiowanie pozycji sprawozdania finansowego

W1, W2, K1, K2

4. Zasady księgowania dokumentów kasowych oraz wyciągów bankowych w
systemie FK W3, U1, U2, K1, K2

5. Transakcje związane z rejestrowaniem faktur zakupowych oraz sprzedażowych W3, U1, U2, K1, K2

6. Ksiegowanie dokumentów związanych z obrotem magazynowym W3, U1, U2, K1, K2

7. Transakcje finansowe dotyczące list płac oraz rozrachunków publicznoprawnych W3, U1, U2, K1, K2

8. Sporządzanie dokumentów wewnętrznych PK i księgowanie nietypowych
transakcji finansowych W2, W3, U1, U2, K1, K2

9.
Zestawienie obrotów i sald jako główny wydruk z systemów FK dla celów analizy
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz jako podstawa sporządzenia rocznego
sprawozdania

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

10.
Generowanie szczegółowych raportów z systemu finansowo-księgowego: rejestry
VAT, deklaracje podatkowe, zapisy na wybranych kontach księgowych, stan
rozrachunków z kontrahentami i instytucjami publicznymi

W1, W2, U1, U3, K1, K2

11. Tworzenie i analiza podstawowych sprawozdań finansowych w systemach FK W1, W2, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych zasad księgowania operacji gospodarczych na kontach oraz rozliczania transakcji finansowych -
bazowa wiedza z rachunkowości finansowej i zarządczej.
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Zarządzanie finansami przedsiębiorstw II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.280.604b64c99c11a.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z teoretycznymi uwarunkowaniami dotyczącymi gospodarki finansowej przedsiębiorstwa.

C2
Zapoznanie studentów z mechanizmami i procesami związanymi z gospodarką finansową przedsiębiorstwa,
w tym w szczególności wskazanie istniejących powiązań i współzależności między różnymi obszarami
przedsiębiorstwa, a także między różnymi obszarami przedsiębiorstwa a otoczeniem zewnętrznym (w tym
również otoczeniem międzynarodowym).

C3
Przekazanie studentom wiedzy umożliwiającej podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, w tym
zaawansowanych decyzji związanych z bieżącą działalnością, inwestycjami oraz funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa w sytuacji podwyższonego ryzyka, a także zapoznanie studentów z instrumentami finansowymi
służącymi do realizacji polityki finansowej przedsiębiorstwa.

C4 Uświadomienie studentom konsekwencji decyzji, podejmowanych w różnych obszarach (na różnych poziomach)
funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym również na poziomie międzynarodowym.

C5 Przekazanie studentom wiedzy umożliwiającej rozwiązywanie zadań związanych z różnymi obszarami
funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego gospodarki finansowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
teorie dotyczące gospodarki finansowej
przedsiębiorstwa oraz taki ich wykorzystanie, które
służy realizacji kluczowych celów działania tego
przedsiębiorstwa.

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W05,
RZF_K2_W06

egzamin pisemny

W2
uwarunkowania decyzji finansowych podejmowanych
w przedsiębiorstwie a także skutki tych decyzji
z perspektywy tego przedsiębiorstwa, zarówno krótko
jak również długookresowe.

RZF_K2_W05,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W08,
RZF_K2_W09

egzamin pisemny

W3 zaawansowane zasady i metody analizy finansowej.
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W04,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa
oraz w zaawansowany sposób zinterpretować jej
wyniki w odniesieniu do poszczególnych obszarów
funkcjonowania przedsiębiorstwa.

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U06

egzamin pisemny

U2
zastosować zdobytą wiedzę na temat gospodarki
finansowej przedsiębiorstwa zarówno w pracy
zawodowej, jak również prowadząc własną działalność
gospodarczą.

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U06,
RZF_K2_U07,
RZF_K2_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystywania zdobytej wiedzy na temat
funkcjonowania przedsiębiorstwa w taki sposób, żeby
pzyczyniać się do podniesienia efektywności
gospodarowania.

RZF_K2_K01,
RZF_K2_K03,
RZF_K2_K04

egzamin pisemny
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K2 dalszego podnoszenia swoich kompetencji w tematyce
związanej z finansami przedsiębiorstw.

RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

rozwiązywanie zadań 30

przygotowanie do egzaminu 8

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Istota i cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa, źródła informacji na temat
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz metody oceny tej sytuacji, sposoby
finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa.

W1, W2

2.
Metody oceny wartości przedsiębiorstwa, koszt pozyskiwania i obsługi kapitału (z
uwzględnieniem podziału i szczegółowej klasyfikacji w ramach kapitału własnego i
kapitału obcego), kształtowanie programu rozwojowego firmy.

W1, W2, U1, K1

3.
Krótkoterminowe decyzje finansowe i znaczenie struktury kapitału w kontekście
tej perspektywy – istota progu rentowności, dźwignie (operacyjna, finansowa i
całkowita), cykl kapitału obrotowego i zarządzanie kapitałem obrotowym.

W1, W2, W3, U1, U2

4.
Długoterminowe decyzje finansowe – sposoby oceny inwestycji i wyboru
projektów inwestycyjnych, znaczenie inwestycji dla funkcjonowania
przedsiębiorstwa.

W1, W2, U1, U2, K1

5.
Teoretyczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych (koncepcje dotyczące
zależności między strukturą kapitału a wartością przedsiębiorstwa – pogląd
tradycyjny, twierdzenia Modiglianiego-Millera, współczesne poglądy na temat
wpływu struktury kapitału na wartość firmy).

W1, W2, U1, U2, K1

6. Podział zysku: dywidenda i odkup akcji (polityka dywidend). W1, U1, K1, K2
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7.
Ryzyko w działalności finansowej przedsiębiorstwa i mechanizmy zabezpieczenia
się przed tym ryzykiem. Charakterystyka wykorzystania instrumentów
pochodnych w celu ograniczania ryzyka. 

W1, W2, U1

8. Łączenie przedsiębiorstw - formy i motywy łączenia przedsiębiorstw. Rachunek
efektywności łączenia przedsiębiorstw. W2, W3, U1

9.
Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa - relacje
pomiędzy kursami walut, stopami inflacji i stopami procentowymi. Inwestycje
zagraniczne.

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie min. 60 % pełnej
punktacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rynki kapitałowe i finansowe, matematyka finansowa
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Rachunkowość kreatywna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.280.604b64c9ec134.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej mechanizmów rachunkowości kreatywnej i celowego manipulowania
wynikami finansowymi przedsiębiorstw.

C2 Zapoznanie studentów z problemami dotyczącymi fałszowania sprawozdań finansowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
pojęcie rachunkowości kreatywnej w kontekście
innych obszarów powiązanych ze sprawozdawczością
finansową

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W09

egzamin pisemny

W2
podstawowe mechanizmy celowego manipulowania
wynikami finansowymi przedsiębiorstw oraz kreowania
ich pożądanej sytuacji majątkowo-finansowej
w sprawozdaniach

RZF_K2_W03,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W09,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

W3
normy prawa dotyczące systemów rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej oraz rodzaje
przestępstw gospodarczych powiązanych
z fałszowaniem danych finansowych

RZF_K2_W03 egzamin pisemny

W4
problemy wynikające z agresywnego manipulowania
danymi finansowymi i ich skutki dla obrotu
gospodarczego

RZF_K2_W02,
RZF_K2_W08,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zastosować specjalistyczną wiedzę z zakresu
mechanizmów rachunkowości kreatywnej przy
rozliczaniu transakcji finansowych i sporządzaniu
sprawozdań

RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05

egzamin pisemny

U2
posługiwać się przepisami prawa dotyczącymi
zaawansowanej rachunkowości finansowej oraz prawa
gospodarczego w zakresie przestępstw finansowych

RZF_K2_U07 egzamin pisemny

U3
dokonać ogólnej oceny sytuacji majątkowo-finansowej
przedsiębiorstwa oraz zidentyfikować zastosowane
mechanizmy rachunkowości kreatywnej

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04,
RZF_K2_U05,
RZF_K2_U06,
RZF_K2_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
realnej oceny pojawiających się ryzyk i problemów
związanych z fałszowaniem sprawozdań finansowych
przez podmioty gospodarcze

RZF_K2_K02,
RZF_K2_K04 egzamin pisemny

K2
rozwijania swoich kompetencji w zakresie
rachunkowości zaawansowanej i pełnienia roli
specjalisty z tego zakresu w praktyce gospodarczej

RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 4

przygotowanie do egzaminu 20

analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie do zajęć 20
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analiza badań i sprawozdań 10

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rachunkowość kreatywna w systemie sprawozdawczości finansowej
przedsiębiorstw W1, W3, U2, K1

2. Przesłanki wykorzystywania negatywnych praktyk księgowych we współczesnym
obrocie gospodarczym

W1, W3, W4, U2, U3, K1,
K2

3. Podstawowe klasyfikacje manipulacji księgowych W1, W3, U2, K2

4. Mechanizmy celowego zniekształcania wartości składników majątkowych W2, W3, U1, U2, K2

5. Techniki rachunkowości kreatywnej wpływjące na poziom zadłużenia spółki oraz
wysokość jej kapitałów własnych W2, W3, U1, U2, K2

6. Podstawowe mechanizmy celowego manipulowania wynikami finansowymi
przedsiębiorstw.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

7. Słynne skandale finansowe na rynku krajowym i międzynarodowym W2, W4, U1, U2, U3, K1,
K2

8. Rozbudowane przykłady manipulacji księgowych stosowane w polskiej praktyce
gospodarczej 

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

9. Ogólne mechanizmy wykrywania nadużyć finansowych W3, W4, U2, U3, K1, K2

10. Rola audytu finansowego w wykrywaniu nadużyć dotyczących fałszowania
sprawozdawczości finansowej.

W2, W3, W4, U2, U3, K1,
K2

11. Skala fałszowania sprawozawczości finanowej oraz nadyżyć gospodarczych w
Polsce i na świecie W4, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości
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przedsiębiorstw, zarządzania finansami, prawa cywilnego i gospodarczego.
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Ryzyko w działalności gospodarczej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.280.604b64ca3f5a4.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z tematyką zarządzania ryzykiem ze szczególnym
uwzględnieniem ryzyka w działalności gospodarczej. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć,
miejsca zarządzania ryzykiem w naukach o zarządzaniu oraz przedstawienie znaczenia zarządzania ryzykiem
we współczesnych organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem
ryzykiem

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W02,
RZF_K2_W05,
RZF_K2_W09,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

W2 metody,techniki oraz narzędzia kontrolujące ryzyko RZF_K2_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać kluczowe obszary wymagające analizy pod
kątem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04

egzamin pisemny

U2
zidentyfikować, nazwać oraz oszacować ryzyko;
zaproponować odpowiednie narzędzia służące
minimalizacji ryzyka

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
pracy w zespołach, merytorycznego wsparcia
w zakresie zarządzania ryzykiem, współpracy z innymi
podmiotami na rynku

RZF_K2_K01,
RZF_K2_K02,
RZF_K2_K07

egzamin pisemny

K2
samodzielnej analizy danych obejmującej zarządzanie
ryzykiem w przedsiębiorstwie; podejmowania
samodzielnych decyzji w oparciu o zebrane
i przeanalizowane informacje

RZF_K2_K02,
RZF_K2_K04,
RZF_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Wprowadzenie w problematykę ryzyka. Ryzyko w badaniach naukowych. Analiza
znaczeniowa pojęć niepewności i ryzyka. Typologia ryzyka w działalności
gospodarczej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Ewolucja koncepcji zarządzania ryzykiem W1, W2, U1, K1

3. Koncepcja i metodyka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Funkcjonalne i
hierarchiczne aspekty ryzyka. W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Wykorzystanie ubezpieczeń w kompensacji ryzyka działalności organizacji. Zakres
ubezpieczalności ryzyka W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.
Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych. Typologia kryzysów. 
Przebieg i dynamika kryzysów. Zarządzanie kryzysowe i plany kontynuacji
biznesu.

W1, W2, U1, K1

6.
Ryzyko w relacjach międzyorganizacyjnych. Zjawisko asymetrii informacji.
Wywiad gospodarczy. Źródła informacji ekonomicznych oraz danych o
wiarygodności partnerów biznesowych. Ocena wiarygodności finansowej i
ekonomicznej podmiotów gospodarczych w praktyce agencji ratingowych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.
Przedsięwzięcia zwiększonego ryzyka. Motywacja podejmowania przedsięwzięć
zwiększonego ryzyka. Podstawy rachunku opłacalności ryzyka. Ocena i
finansowanie przedsięwzięć zwiększonego ryzyka w formie Venture Capital.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Rodzaje zagrożeń systemu
informacyjnego przedsiębiorstwa i ich potencjalne konsekwencje. W1, W2, U1, K1, K2

9.
Integrowanie systemu zarządzania ryzykiem. Implementacja zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie, uwarunkowania organizacyjne zarządzania
ryzykiem

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.
Audyt wewnętrzny w systemie zarządzania ryzykiem. Redefinicja roli audytu
wewnętrznego. Funkcje i zadania audytu. Architektura systemu zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie

W1, W2, U1, K1

11. Nowe obszary zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny w formie testowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
ogólna wiedza społeczno ekonomiczna
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Rachunkowość sektora finansów publicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.280.604b64ca88477.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom wiedzy o specyfice zasad wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji
w sprawozdawczości skutków zdarzeń gospodarczych jednostek sektora finansów publicznych.

C2 Zapoznanie studentów z zasadami sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych i budżetowych
przygotowywanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zasady księgowania operacji gospodarczych, wyceny
składników majątkowych, rejestracji dochodów
i wydatków budżetowych oraz sporządzania
podstawowych sprawozdań przez jednostki sektora
finansów publicznych

RZF_K2_W06,
RZF_K2_W09 egzamin pisemny

W2
normy prawne regulujące system rachunkowości
jednostek działających w sektorze finansów
publicznych

RZF_K2_W03 egzamin pisemny

W3
główne problemy funkcjonowania systemów
rachunkowości jednostek sektora finansów
publicznych

RZF_K2_W05,
RZF_K2_W06,
RZF_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować specjalistyczną wiedzę z zakresu
ewidencjonowania operacji gospodarczych, wyceny
majątku, rejestracji dochodów i wydatków oraz
sporządzania podstawowych sprawozdań przez
podmioty działające w sektorze finansów publicznych

RZF_K2_U03,
RZF_K2_U04 egzamin pisemny

U2 posługiwać się przepisami prawa z zakresu
rachunkowości sektora finansów publicznych RZF_K2_U07 egzamin pisemny

U3 dokonywać ogólnej oceny sytuacji majątkowo-
finansowej jednostek sektora finansów publicznych

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
realnej oceny pojawiąjących się ryzyk i problemów
związanych z systemem księgowości w podmiotach
powiązanych z finansami publicznymi oraz określania
potrzeb odnoszących się do tego obszaru

RZF_K2_K02,
RZF_K2_K04 egzamin pisemny

K2

pełnienia roli specjalisty z zakresu rachunkowości
powiązanej z finansami publicznymi oraz rozwijania
swoich kompetencji w kierunku dyrektora
finansowego, czy też głównego księgowego
w podmiotach należących do tego sektora

RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

uczestnictwo w egzaminie 4

konsultacje 10

przygotowanie do egzaminu 20

analiza aktów normatywnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Specyfika rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Zasady gospodarki finansowej oraz ich wpływ na system rachunkowości w
sektorze finansów publicznych. 

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3.
Podstawy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych posiadających
osobowść prawną - instytucje kultury, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4. Główne zasady rachunkowości budżetowej, w tym jednostek samorządu
terytorialnego 

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5. Identyfikacja, dokumentowanie, wycena oraz ewidencja transakcji powiązanych z
budżetem

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6. Sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa w sektorze finansów publicznych W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw rachunkowości finansowej i zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej, podstawy prawa dotyczącego
sektora finansów publicznych.
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Prawo finansowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.280.5cac67cc884ef.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest wypracowanie umiejętności rozstrzygania spraw podatkowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie różnorodność konstrukcji
podatkowych.

RZF_K2_W03,
RZF_K2_W09 zaliczenie pisemne
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W2 absolwent zna i rozumie problematykę powstawania,
wykonywania i wygasania zobowiązań podatkowych

RZF_K2_W03,
RZF_K2_W09 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 absolwent potrafi rozstrzygnąć konkretną sprawę
podatkową.

RZF_K2_U07,
RZF_K2_U08 zaliczenie pisemne

U2 absolwent potrafi podjąć działania na płaszczyźnie
postępowania podatkowego.

RZF_K2_U07,
RZF_K2_U08 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do podjęcia obowiązków
zawodowych związanych z rozstrzyganiem spraw
podatkowych.

RZF_K2_K01,
RZF_K2_K03 zaliczenie pisemne

K2 absolwent jest gotów prowadzić sprawy przed
organami podatkowymi.

RZF_K2_K01,
RZF_K2_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza różnorodnych konstrukcji podatkowych. W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Analiza sposobów powstawania zobowiązań podatkowych. W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Analiza obowiązków z zakresu wykonywania zobowiązań podatkowych. W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Analiza sposobów wygasania zobowiązań podatkowych. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Trafna odpowiedź na więcej niż połowę pytań.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność studentów nie jest obowiązkowa, chociaż zalecana.
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Psychologia rynków finansowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.280.5cc0345aaf49f.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie słuchaczy z psychologiczną specyfiką inwestowania na rynkach kapitałowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 psychologiczne zjawiska wpływające na zachowania
inwestorów giełdowych

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W09,
RZF_K2_W10

zaliczenie pisemne
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W2 student rozumie ideę efektywnych rynków oraz
empiryczne badania wskazujące odstępstwa od niej

RZF_K2_W01,
RZF_K2_W03,
RZF_K2_W05,
RZF_K2_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznawać przyczyny zachowań inwestorów
niezgodnych z fundamentami ekonomicznymi

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03,
RZF_K2_U06

zaliczenie pisemne

U2 analizować zachowania ekonomiczne uwzględniając
czynniki psychologiczne

RZF_K2_U01,
RZF_K2_U02,
RZF_K2_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotów brać pod uwagę czynniki
psychologiczne w kontaktach z inwestorami

RZF_K2_K02,
RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do psychologii rynków W1, U2, K1

2. Hipoteza efektywnych rynków i finanse behawioralne W1, W2, U1, U2, K1

3. Racjonalność decyzji w kontekście inwestycji W1, W2, U1, U2, K1

4. Błędy i tendencyjności decyzyjne inwestorów W1, W2, U1, U2, K1

5. Bańki i krachy giełdowe W1, W2, U1, U2, K1

6. Psychologiczne efekty w analizie technicznej i fundamentalnej W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
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Trening interpersonalny i adaptacyjny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.280.5cc0345ae46e5.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada elementarną wiedzę na temat
podstawowych mechanizmów psychologicznych
zachodzących w kontakcie interpersonalnym.

RZF_K2_W10 zaliczenie na ocenę

W2
wybrane koncepcje i teorie psychologiczne
wyjaśniające zachowanie jednostki w relacjach
interpersonalnych i grupowych.

RZF_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 w sposób asertywny wyrażać swoje potrzeby
i oczekiwania. RZF_K2_U08 zaliczenie na ocenę
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U2 opisać i wyjaśnić podstawowe funkcje i rolę emocji
w życiu człowieka. RZF_K2_U08 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi
w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej
wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu
informacji.

RZF_K2_K01,
RZF_K2_K02,
RZF_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2
posiada zdolność asertywnego przekazywania i obrony
własnych poglądów nie tylko w sprawach
zawodowych.

RZF_K2_K01,
RZF_K2_K02,
RZF_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 5

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Czym jest trening interpersonalny i jego znaczenie w sytuacjach zawodowych i
biznesowych. W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Czym są zachowania asertywne i czym się różnią od zachowań agresywnych i
pasywnych. W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Metody i sposoby rozwijania zachowań asertywnych. W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Rola i znaczenie inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym i osobistym. W1, W2, U1, U2, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rachunkowość i zarządzanie finansami

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZRZFS.280.604b64cb01df3.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z istotą oraz kluczowymi problemami zarządzania ludźmi we współczesnych
organizacjach, wziąwszy pod uwagę wyzwania współczesności oraz najnowsze prognozy dotyczące przyszłości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 K_W09- Zna znaczenie kapitału ludzkiego
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (3). RZF_K2_W05 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
K_U04- Umie stosować w pracy lub nauce
zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy
z wybranego obszaru nauk pokrewnych ekonomii (w
powiązaniu ze specjalnością) (2).

RZF_K2_U08 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
K_K01- Ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju
zawodowego oraz inspirowania potrzeby rozwoju
u innych osób (2).

RZF_K2_K06 zaliczenie pisemne

K2
K_K06- Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać
wiedzę i umiejętności (zarządzać własnymi
kompetencjami), w szczególności wiedzę
o charakterze interdyscyplinarnym (2).

RZF_K2_K05,
RZF_K2_K06 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 13

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Od administrowania kadrami do zarządzania różnorodnością. Zarządzanie
zespołem a zarządzanie różnorodnością. W1, U1, K1

2. Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim w kontekście wyzwań współczesności. W1, U1, K2

3. Dysfunkcje w procesie zarządzania kapitałem ludzkim i ich wpływ na poziom
efektywności ekonomicznej. W1, U1, K1, K2

4. Menadżer i jego rola w procesie zarządzania kapitałem ludzkim- w kierunku
modelu holistycznego. W1, U1, K1, K2
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5. Narzędzia i metody doskonalenia procesu zarządzania ludźmi w świecie VUCA. W1, U1, K1, K2

6. Sztuczna inteligencja a zarządzanie ludźmi. W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, Metoda sytuacyjna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Test jednokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw zarządzania oraz zachowań organizacyjnych.


