
Załącznik nr 1 do uchwały nr 133/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 

KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA    MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI 

(j. angielski: INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS) 

TYP STUDIÓW: DOSKONALĄCE  

DYSCYPLINY NAUKOWE: EKONOMIA I FINANSE 

KIEROWNIK STUDIÓW: imię i nazwisko, dane teleadresowe 

 prof. dr hab. Halina Buk,  halina.buk@ue.katowice.pl;  

 dr hab. Jolanta Wartini-Twardowska, j.wartini_twardowska@ue.katowice.pl 

SEMESTRY 

2 

GODZINY 

160 

W tym: 

Wykłady:      93 

Ćwiczenia:   67 

Laboratoria:    - 

ECTS 

30 

CELE STUDIÓW: 

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki 
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w oparciu o Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej, a zwłaszcza standardy obligatoryjnie bądź fakultatywnie 
stosowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

Głównym celem studiów podyplomowych jest kształcenie profesjonalnych kadr  
w dziedzinie stosowania europejskich standardów rachunkowości finansowej, a tym samym 
przygotowanie do funkcjonowania na rynkach Unii Europejskiej. Celami szczegółowymi są: 

 Pogłębienie wiedzy o korzyściach przedsiębiorstw ze stosowania Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości; 

 Poznanie zakresu merytorycznego najważniejszych standardów rachunkowości; 

 Zapoznanie ze szczegółową strukturą sprawozdań finansowych sporządzonych według 
MSR; 

 Przygotowanie do przekształcenia sprawozdania finansowego sporządzonego według 
polskich regulacji na sprawozdanie sporządzone według MSR; 

 Legitymacja dla zdobycia atrakcyjnego zawodu. 
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* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

MSR_W01 Ma poszerzoną wiedzę o międzynarodowych 
standardach sprawozdawczości finansowej, ich 
wpływie na jakość informacji ekonomicznej. 

P7S_WG 

MSR_W02 Posiada pogłębioną wiedzę o różnych 
alternatywnych metodach wyceny aktywów  
i kapitałów oraz ich wpływie na obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej jednostki biznesowej. 

P7S_WG 

MSR_W03 Posiada wiedzę o harmonizacji i standaryzacji 
informacji ekonomicznej w świecie, jej związku  
z system podatkowym. 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 
UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

MSR_U01 Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy  
z rachunkowości finansowej do sporządzania 
sprawozdań finansowych według 
międzynarodowych standardów. 

P7S_UU 

MSR_U02 Posiada umiejętność krytycznej oceny zalet i wad 
różnych standardów rachunkowości oraz 
optymalnego ich doboru dla konkretnej jednostki 
gospodarczej. 

P7S_UW 

MSR_U03 Posiada umiejętność samodzielnego proponowania 
rozwiązań konkretnych problemów rachunkowości 
finansowej. 

P7S_UW 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

MSR_K01 Jest przygotowany do samodzielnej działalności  
w interesie publicznym lub prywatnym. 

P7S_KK 



 

 

MSR_K02 Potrafi aktywnie uczestniczyć w grupach, 
organizacjach lub instytucjach sfery realnej 
gospodarki, z przestrzeganiem etyki zawodowej. 

P7S_KR 

 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Przesłanki, założenia 
koncepcyjne i zastosowanie 
MSR/MSSF 

W/Ć 9/3 2 

2 Jednostkowe sprawozdania 
finansowe według MSR/MSSF 

W/Ć 24/16 7 

3 Sprawozdawczość 
skonsolidowana i rozliczenie 
połączeń spółek według MSSF 

W/Ć 18/18 7 

4 Podatki według prawa 
podatkowego i MSSF 

W/Ć 16/8 5 

5 Rachunkowość wybranych grup 
aktywów i kapitałów według 
MSR/MSSF 

W/Ć 16/16 6 

6 Rachunkowość instrumentów 
finansowych według MSR/MSSF 

W/Ć 10/6 3 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 6. 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Udział w 80% zajęciach oraz zaliczenie egzaminu końcowego z zakresu treści objętych 
programem nauczania. Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru po zrealizowaniu 
dwusemestralnego planu zajęć. Alternatywą jest zaliczenie testu „połówkowego” po każdym 
z semestrów. 


