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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia 

Audyt wewnętrzny  w sferze administracji i 

finansów 

Nazwa w języku angielskim 
Control in administration and public finance 

Język wykładowy polski 

Studia podyplomowe dla których 

oferowany jest przedmiot/moduł 

kształcenia 

Administracji i Finansów Publicznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)  Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia) Pierwszego stopnia  

Forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) Niestacjonarne 

Rok studiów pierwszy  

Semestr drugi 

Liczba punktów ECTS 3 

Imię i nazwisko koordynatora 

przedmiotu  
Mgr Grażyna Magda Krycka 

Założenia i cele przedmiotu 
Znajomość rozwiązań prawnych z zakresu audytu 

wewnętrznego 

 

WIEDZA 

Słuchacz 

  

 

 

 

 

  

Potrafi zdefiniować pojęcie audytu wewnętrznego oraz wymienić jego 

cele i przywołać podstawę prawną prowadzenia audytu wewnętrznego  

 

Zna przebieg audytu wewnętrznego 

Efekty kształcenia 

(wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne) 

Zna obowiązujące przepisy w zakresie audytu wewnętrznego oraz 

prawidłowość przygotowania dokumentów związanych z przebiegiem 

audytu wewnętrznego 

UMIEJĘTNOŚCI 

Słuchacz 

Potrafi sporządzić projekt planu audytu wewnętrznego oraz 

sprawozdanie z jego wykonania. 

  
 

  
 

  
 

  



2 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Słuchacz 
  

 
  

  
 

  Rozumie znaczenie audytu dla sprawnego i zgodnego z prawem 

funkcjonowania administracji publicznej    

      

Forma i typy zajęć 
ćwiczenia 

  

Wymagania wstępne i dodatkowe Nie dotyczy. 

Treści modułu kształcenia 

1. Pojęcie, geneza i rodzaje audytu, definicja audytu 

wewnętrznego; 

2. Audyt wewnętrzny w prawie polskim i w prawie Unii 

Europejskiej; 

3. Zakres podmiotowy audytu wewnętrznego; 

4. Cele audytu wewnętrznego, pojęcie i ogólna 

charakterystyka kontroli zarządczej; 

5. Przebieg audytu wewnętrznego i standardy audytu 

wewnętrznego; 

6. Audyt wewnętrzny a odpowiedzialność za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

 

 

Literatura podstawowa/dodatkowa 

 Literatura podstawowa:                                                                                                                               

1. L. Lipiec – Warzecha, ustawa o finansach 

publicznych. Komentarz, Warszawa 2011; 

Literatura uzupełniająca                                           
1. C. Kosikowski, Ustawa o finansach publicznych. 

Komentarz, Warszawa 2011;  

2. R. Mastalski (red.), E. Fojcik-Mastalska, Prawo 

finansowe, Warszawa 2011; 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 

Ćwiczenia realizowane metodą tradycyjną. W 

trakcie zajęć analizują gotowe rozwiązania oraz 

samodzielnie rozwiązują kazusu. 

Sposoby weryfikacji określonych 

efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta 

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny.   

Forma i sposób zaliczenia (wraz z 

kryteriami oceniania) 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w 

zajęciach, wykazanie się zdobytą wiedzą i umiejętność 

stosowania jej w praktyce poprzez rozwiazywanie przypadków, 

co najmniej w stopniu dostatecznym.   

Bilans punktów ECTS 

 

Studia niestacjonarne: 

Godziny kontaktowe: 10 h ćwiczenia 

Łączna liczba punktów ECTS -3 

 

 


