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1. Cele przedmiotu               

C1 
Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze projektowym, analizy studium 
przypadku, lub w uzasadnionych przypadkach o charakterze przeglądowym, systematyzującym określony 
wycinek wiedzy 

C2 Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu typowego, z elementami analizy ocen i 
ewentualnych propozycji rozwiązań 

C3   

         

2. Efekty kształcenia (EK)       
  

  
Wiedza (W)              

EK-W1 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku 

EK-W2 Zna podstawowe narzędzia prowadzenia badań 

EK-W3   

Umiejętności (U)              

EK-U1 Potrafi identyfikować problemy badawcze 

EK-U2 Potrafi dobierać i właściwe wykorzystać źródła literaturowe do będącego przedmiotem pracy - problemu  

EK-U3 Potrafi dobierać właściwe narzędzia badawcze 

EK-U4 Potrafi trafnie diagnozować problem 

EK-U5 Posługuje się wiedzą nabytą w trakcie studiów 

EK-U6 Potrafi obserwować i analizować zjawiska ekonomiczne 

EK-U7 Potrafi dostrzegać prawidłowości występujące w obrębie badanego problemu 

EK-U8 Potrafi analizować, oceniać i wyciągać wnioski 

EK-U9 Potrafi redagować spójną i logiczną wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej i profesjonalnej terminologii 

Kompetencje personalne i społeczne (K)        

EK-K1 Potrafi poszerzać swoją wiedzę poprzez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach 
naukowych 

EK-K2 Potrafi samodzielnie rozwiązać typowe problemy teoretyczne lub praktyczne 

EK-K3 Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim  



         
3. Problematyka seminarium: 

1. 

Organizacja rachunkowości 
 Organizacja rachunkowości w: wybranym podmiocie gospodarczym (podmioty zarobkowe, 

organizacje non profit, sektor finansów publicznych), wybranych krajach Europy Środkowej, 
Wschodniej i Azji 

 Organizacja służb finansowo – księgowych w podmiocie gospodarczym (podmioty zarobkowe, 
organizacje non profit, sektor finansów publicznych) 

 Outsourcing rachunkowości i podatków: centra usług księgowych, biura rachunkowe 
 Praktyczne i teoretyczne aspekty organizacji ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych 
 Dokumentowanie operacji gospodarczych 
 Inwentaryzacja jako element kontroli w rachunkowości 
 Systemy informatyczne w rachunkowości 

2. 

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 
 Sprawozdawczość podmiotów gospodarczych w Polsce i innych krajach europejskich 
 Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (wybrane kraje) 
 Potrzeby informacyjne odbiorców informacji a rachunkowość 
 Polityka rachunkowości w wybranym podmiocie gospodarczym 
 Wycena aktywów i pasywów według prawa bilansowego i podatkowego danego kraju oraz MSSF 
 Koszty i przychody według prawa bilansowego i podatkowego 
 Wynik finansowy a wynik podatkowy 
 Sprawozdawczość finansowa i rachunkowość podmiotów sektora MSP 
 Aktywa trwałe (amortyzacja, aport, leasing – wpływ na koszty działalności i koszty uzyskania 

przychodów, ewidencja) 
 Zapasy (ewidencja, wycena) 
 Rozrachunki – z podmiotami gospodarczymi, pracownikami (z tytułu wynagrodzeń i pozostałe), 

budżetem 
 Środki pieniężne 
 Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów 

3. 

Analiza finansowa 
 Analiza sprawozdania finansowego 
 Ocena rentowności podmiotu gospodarczego 
 Ocena płynności podmiotu gospodarczego 
 Ocena kondycji podmiotu gospodarczego 

4. 

Podatki i ewidencje podatkowe 
 Ewidencje podatkowe a działalność małych podmiotów gospodarczych 
 Formy opodatkowania działalności gospodarczej 
 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa 
 Wybór formy opodatkowania 
 Podatki kosztowe 
 Problemy informacyjne podmiotów MSP prowadzących ewidencje podatkowe  
 Przejście z PKPiR na księgi rachunkowe  

5. Rachunkowość budżetowa  

6. Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny 

7. Problemy etyczne w rachunkowości 

8.  

9.  

10.  



         
4. Metody i narzędzia prezentacji wyników:         

1. Prezentacja celów pracy dyplomowej 

2. 
Prezentacja koncepcji pracy dyplomowej z zastosowaniem informatycznych programów, systemów oraz 
technik audiowizualnych 

3.  

4.   
         
5. Sposób weryfikacji efektów kształcenia:         

1. Ocena prezentowanych celów pracy dyplomowej 

2. Ocena stosowanych metod wykorzystanych w badaniach 

3.  Ocena tematyki pracy na forum grupy seminaryjnej 

4.  Ocena końcowa pracy dyplomowej przez promotora 

5   
         
         
6. Dodatkowe informacje:           

 Przedstawione zagadnienia nie stanowią zamkniętej listy. Wspólnie ustalamy temat i strukturę pracy licencjackiej, 
biorąc pod uwagę Państwa zainteresowania oraz możliwości uzyskiwania danych potrzebnych do napisania pracy. 

 

................................................................................................................. 

/Podpis prowadzącego/ 


