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Tema t yka seminariów dyplomowych
na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
studia stacjonarne – II rok
1. dr inż. Małgorzata Cieciura:
Tematyka seminarium:
Seminarium jest zorientowane na szeroko rozumianą tematykę rachunkowości i sprawozdawczości
finansowej przedsiębiorstw, zarówno w kontekście regulacji krajowych jak i międzynarodowych.
Obszary tematyczne:
1. Rachunkowość finansowa podmiotów gospodarczych (pomiar i ewidencja zdarzeń gospodarczych,
metody wyceny składników majątkowych itp.).
1. Znaczenie rachunkowości jako systemu informacyjnego
2. Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
3. Znaczenie aktywów niematerialnych we współczesnej gospodarce
4. Szczegółowe zasady wyceny, ewidencji, ujęcia w sprawozdaniu finansowym i zarządzania
poszczególnymi elementami zasobów przedsiębiorstwa takimi jak: środki trwałe, wartości
niematerialne i prawne, zapasy, rozrachunki, itp.
5. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zarówno w ujęciu prawa
bilansowego jak i prawa podatkowego)
6. Leasing w prawie bilansowym i podatkowym
2.

Regulacje prawne rachunkowości w Polsce. Prawo bilansowe. Polityka bilansowa. Realizacja
podstawowych funkcji i zasad rachunkowości w jednostkach gospodarczych.
1. Polskie i międzynarodowe regulacje rachunkowości – analiza porównawcza
2. Kształt i znaczenie polityki bilansowej
3. Instrumenty polityki bilansowej
4. Polityka bilansowa w kontekście zachowania naczelnej zasady rachunkowości i naczelnej funkcji
rachunkowości

3.

Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości finansowej.
1. Analiza i ocena sprawozdawczego (obligatoryjnego) rachunku kosztów
2. Pomiar, ewidencja i ujęcie w sprawozdaniu finansowym kosztów podstawowej działalności
operacyjnej
3. Modele ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej
4. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zarówno w ujęciu prawa
bilansowego jak i prawa podatkowego)

4.

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw w kontekście regulacji krajowych, unijnych jak i
międzynarodowych.
1. Najnowsze trendy w sprawozdawczości przedsiębiorstw - raportowanie niefinansowe i
sprawozdanie zintegrowane
2. Analiza zawartości informacyjnej poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, takich
jak: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowe,
zestawienie ze zmian w kapitale własnym
3. Istota i znaczenie sprawozdania z działalności
4. Harmonizacja i standaryzacja zasad rachunkowości
5. MSR/MSSF jako źródło globalnych zasad rachunkowości

5.

Etyka w rachunkowości.
1. Znaczenie etyki w rachunkowości
2. Kodyfikacja etyki w rachunkowości
3. Etyka w kontekście zachowania zasady wiernego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej
4. Dylematy etyczne w rachunkowości

6. Psychologiczne aspekty rachunkowości.
1. Rachunkowość jako specyficzny system komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem
gospodarczym – perspektywa psychologiczna
2. Behawioralne aspekty współczesnej rachunkowości
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Sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Sprawozdawczość finansowa w małych firmach
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym
Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem
Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie raportu rocznego
Walory poznawcze sprawozdania finansowego
Kontrola wewnętrzna w jednostce gospodarczej
Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa
Projektowanie systemu obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie
Rola controlingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie
Controlling w zarządzaniu bankiem
Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach
Controlling kosztów procesów logistycznych
Controllingowe narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem
Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie
Budżetowanie kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Problemy wdrażania systemu budżetowania i kontroli kosztów w przedsiębiorstwie
Rola narzędzi rachunkowości zarządczej w realizacji strategii przedsiębiorstwa
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie X
Nowoczesne koncepcje zarządzania kosztami na przykładzie X
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Zarządzanie i kontrolowanie kosztów w spółce X
Rola kalkulacji kosztów w procesie kształtowania cen produktów
Wykorzystanie zaawansowanych systemów rachunku kosztów w zarządzaniu kosztami
Cele i sposoby wykorzystania systemu rachunku kosztów działań w teorii i praktyce
Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu procesami logistycznymi
Systemy rachunkowości zarządczej w małych i średnich przedsiębiorstwach
Wykorzystanie zbilansowanej karty wyników w ocenie efektywności przedsiębiorstwa
Ocena efektywności zadań inwestycyjnych w gminie na przykładzie miasta XYZ
Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa …
Determinanty i procesy negocjacji kredytowych między bankiem a przedsiębiorstwem
Zarządzanie należnościami na przykładzie przedsiębiorstwa…
Ewidencja i kontrola wykorzystania środków pieniężnych przedsiębiorstwie
Analiza przychodów i kosztów wybranego przedsiębiorstwa
Analiza poziomu i struktury kosztów przedsiębiorstwa
Znaczenie analizy finansowej dla rozwoju przedsiębiorstwa
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ujęciu bilansowym i
podatkowym
Obciążenia fiskalne osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Podatkowe uwarunkowania zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
Podatkowe aspekty źródeł finansowania przedsiębiorstwa
Podatkowe uwarunkowania decyzji leasingowych
Rachunkowość przedsiębiorstwa a rozliczenia podatkowe
Formy ewidencji podatkowej w przedsiębiorstwie
Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie – możliwości i sposoby minimalizacji obciążeń
podatkowych
Podatek VAT i jego wpływ na działalność finansową przedsiębiorstwa
Analiza obciążeń podatkowych małego przedsiębiorstwa
Analiza przesłanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiębiorców)
Optymalizacja obciążeń podatkowych osób fizycznych i prawnych
Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin w Polsce
Leasing jako forma finansowania działalności przedsiębiorstw
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3. dr Dariusz Stronka:
1) analiza finansowa przedsiębiorstw
2) analiza strategiczna przedsiębiorstw
3) ocena projektów inwestycyjnych
4) ocena zarządzania kapitałem obrotowym netto
5) ocena kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwach

4. dr Mikołaj Mielczarek:
1.
2.
3.
4.
5.

- Podatki i system podatkowy w Polsce i UE
- Analiza finansowa przedsiębiorstwa
- Finanse przedsiębiorstw
- Finanse jednostek samorządu terytorialnego
- Finanse oraz finansowanie wspólnot religijnych i związków wyznaniowych w Polsce i UE

