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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
Wprowadzenie  do  tematyki  audytu.  Pojęcie,  cel,  zakres  i  regulacje  prawne  rewizji
finansowej.  Procedury  i  etapy  badania  sprawozdania  finansowego.  Metody  i  techniki
badania sprawozdań finansowych. Dowody i dokumentacja audytowa. Istotność i ryzyko w
badaniu sprawozdań finansowych. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
rocznego  sprawozdania  finansowego.  Sylwetka  zawodowa  biegłego  rewidenta.  Przegląd
sprawozdania finansowego, inne usługi atestacyjne i usługi pokrewne.

ĆWICZENIA
Składniki  sprawozdań  finansowych.  Aspekty  rewizyjne  bilansu.  Etap  wstępny  badania
sprawozdania finansowego (cz.1) -  analiza  pozioma i pionowa bilansu.  Aspekty rewizyjne
Rachunku zysków i strat (RZiS).  Etap wstępny badania sprawozdania finansowego (cz.2) -
analiza  pozioma  i  pionowa  RZiS.  Interpretacja  wyników  analizy  finansowej.  Analiza
wskaźnikowa (wskaźniki  płynności,  rentowności,  aktywności  i  zadłużenia).  Badanie relacji
składników  RZIS.  Praktyczne  aspekty  ustalania  istotności  i  poziomu  ryzyka  w  badaniu
sprawozdań  finansowych.  Rewizyjne  aspekty  zestawienia  zmian  w  kapitale  własnymi,
rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej. Rozwiązywanie zadań z zakresu
audytu  finansowego.  Studium  przypadku  w  obszarze  badania  audytowego
przeprowadzanego przez biegłego rewidenta. Analiza sprawozdań z bazy danych Refinitiv
Eikon.  Przygotowanie  i  przedstawienie  prezentacji  przez  studentów  w  zakresie  rewizji
finansowej.

CEL KSZTAŁCENIA
Zapoznanie słuchaczy z istotą oraz problematyką przeprowadzania audytów finansowych w
przedsiębiorstwie

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU 
CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI 
NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN 
NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Symbole efektów dyscyplinowych: S/EFA_P7S_KK+, S/EFA_P7S_UW++, S/EFA_P7S_WK+

Symbole efektów kierunkowych: KA7_UW4 +, KA7_WK4+, KA7_UW1 +, KA7_KK2+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Absolwent zna i rozumie podstawowe terminy i przepisy prawne z zakresu audytu
finansowego.

Umiejętności:

U1  –Absolwent  potrafi  opisywać  poszczególne  etapy  audytu  finansowego  oraz
dostosowywać techniki i narzędzia rewizji finansowej do poszczególnych etapów audytu
finansowego

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
80/2021
Dyscypliny:  ekonomia i finanse, 
nauki o zarządzaniu i jakości
Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 
specjalnościowe/związane z zakresem
kształcenia
Kod: ISCED 
Kierunek studiów:  Ekonomia
Zakres kształcenia:  Analityka 
Gospodarcza
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia
Rok/semestr: 2/3

Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze:  Wykład: 
15.00, Ćwiczenia: 30.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: 
rachunkowość 
Wymagania wstępne: znajomość 
ustawy o rachunkowości, znajomość 
podstawowych pojęć z zakresu 
rachunkowości

Nazwa jednostki org. realizującej 
przedmiot:  Instytut Ekonomii i 
Finansów
Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu: dr Anna Bartoszewicz
e-mail: 
anna.bartoszewicz@uwm.edu.pl

Uwagi dodatkowe: wykład odbywa 
się co dwa tygodnie.



U2 –Absolwent potrafi analizować poszczególne obszary sprawozdania finansowego oraz
interpretować zjawiska i  wyniki

Kompetencje społeczne:

K1 –Absolwent jest gotów do wykorzystania informacji  i rozstrzyga dylematy z zakresu
audytu finansowego w celu zaspokojenia potrzeb wiedzy

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1, U1, K1):wykład informacyjny, polemika naukowa
Ćwiczenia(U1, U2, K1):ćwiczenia audytoryjne, dyskusja panelowa, ćwiczenia case study,
prezentacje referatów

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia:  Sprawdzian  pisemny  -  Krótki  sprawdzian  pisemny  z  zakresu  tematyki
ćwiczeniowej. Ocena (dostateczny) przy wyniku - 60% poprawnych odpowiedzi.  (U1, U2,
K1);
Ćwiczenia:  Prezentacja  -  Przygotowanie  prezentacji  w  Programie  Power  Point  przez
studentów  w  z  zakresu  audytu  finansowego  (temat  wskazany  przez  prowadzącego
przedmiot) oraz przedstawienie prezentacji na ćwiczeniach.  (K1);
Ćwiczenia: Kolokwium pisemne - Kolokwium z zakresu tematyki ćwiczeniowej.  Forma -
zadania. Ocena (dostateczny) przy wyniku - 60% poprawnych odpowiedzi.  (U1, U2, K1);
Wykład: Egzamin pisemny - Egzamin z zakresu tematyki przedstawionej na wykładach i
ćwiczeniach - forma testu (pytania otwarte, zamknięte, zadania).  (W1, U1, K1);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.  Józef Pfaff, tytuł: Rewizja finansowa. Wydanie IV uaktualnione. , wyd. Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rok 2020
2.  Anna Bartoszewicz,  Renata Burchart,  Joanna Dynowska, tytuł:  Finansowo-zarządcze
aspekty sprawozdawczości przedsiębiorstw, wyd. Instytut Badań Gospodarczych, rok 2021
3.   Józef  Marzec,  Jan Śliwa,  tytuł:  Badanie  sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i
ocena ich zdolności do rozwoju, wyd. Difin, rok 2016
4.  Wiktor Gabrusewicz,  tytuł: Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i  praktyka, wyd.
PWE, rok 2014

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.  Kazimiera Winiarska, tytuł: Audyt  finansowy, wyd. PWE, rok 2017



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

37S2-AFP
ECTS: 3.5
CYKL:  2021Z

Audyt finansowy w przedsiębiorstwie

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 15.0 h
- udział w: Ćwiczenia 30.0 h
- konsultacje 2.0 h

OGÓŁEM: 47.0h

2. Samodzielna praca studenta:

przygotowanie do egzaminu 20.00 h

wykorzystanie przez studentów bazy danych Refinitiv Eikon

do analizy sprawozdań finansowych

10.00 h

przygotowanie do ćwiczeń 9.50 h

przygotowanie prezentacji 8.00 h

OGÓŁEM:  47.5h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  94.5h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 94.5 h : 27.0h/ECTS = 3.50 ECTS 

Średnio: 3.5 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela  akademickiego
1.74 punktów 
ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta
1.76 punktów 
ECTS


