Rewizja finansowa oraz etyka - kurs
dla kandydatów na biegłych
rewidentów
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/07/03/12433/423379

Cena netto

2 100,00 zł

Cena brutto

2 100,00 zł

Cena netto za godzinę

31,82 zł

Cena brutto za
godzinę

31,82

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

66

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-06

Termin zakończenia
usługi

2020-04-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-01

Maksymalna liczba uczestników

33

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Edukacji Ekspert Andrzej
Rzucidło

Osoba do kontaktu

Agnieszka Rędziak

E-mail

agnieszka.redziak@cee.com.pl

Telefon

22 621 18 36

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na
biegłych rewidentów z przedmiotu "Rewizja Finansowa i etyka ". Podczas procesu kształcenia
uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie
umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Wymaganiami które pozwolą
na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach , - aktywny udział
w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na
rozwiązywaniu zadań i pytań testowych. Celem kursu jest: - przyrost wiedzy i praktycznych
umiejętności - możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w obecnie wykonywanej pracy zawodowej umożliwienie awansu społecznego poprzez zdobycie nowych kwalifikacji. W zakresie wiedzy,
uczestnik pozna: - wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych
rewidentów i firm audytorskich - czynności rewizji finansowej badania i przeglądów sprawozdań
finansowych (usługi atestacyjne) oraz zasady i sposoby ich wykonywania według krajowych i
międzynarodowych standardów rewizji finansowej - zasady i sposoby wykonywania innych usług
atestacyjnych (w tym poświadczających) oraz usług pokrewnych - etyka oraz wartości i postawa
zawodowa W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał: - interpretować przepisy prawa i
regulacje mających zastosowanie do środowiska w jakim działają biegli rewidenci w Polsce. - Opisać
cele i etapy badania sprawozdań finansowych oraz przeglądów sprawozdań finansowych interpretować kluczowych elementów innych niż badania i przeglądy zleceń atestacji oraz
odpowiednich standardów mających zastosowanie przy takich zleceniach. - Wyjaśnić rolę etyki dla
zawodu oraz w kontekście koncepcji odpowiedzialności społecznej. W zakresie kompetencji
społecznych, uczestnik ma szansę nabyć: - zdolność do odpowiedzialnego wykonywania
powierzonych zadań, - gotowość do uczenia się przez całe życie. Wymaganiami które pozwolą na
osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach , - aktywny udział w
ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na
rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Ramowy Program kursu: REWIZJA FINANSOWA rewidentów

kurs dla kandydatów na biegłych

1. Wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań ﬁnansowych oraz biegłych rewidentów i ﬁrm
audytorskich
2. Czynności rewizji ﬁnansowej badania i przeglądów sprawozdań ﬁnansowych (usługi atestacyjne) oraz
zasady i sposoby ich wykonywania według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji
finansowej
3. Zasady i sposoby wykonywania innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających) oraz usług
pokrewnych
4. Etyka oraz wartości i postawa zawodowa
Osiągniętym efektem kształcenia będzie:
Efekty szkolenia to:
W zakresie wiedzy, uczestnik pozna:
- wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań ﬁnansowych oraz biegłych rewidentów i
firm audytorskich
- czynności rewizji ﬁnansowej badania i przeglądów sprawozdań ﬁnansowych (usługi
atestacyjne) oraz zasady i sposoby ich wykonywania
według krajowych i
międzynarodowych standardów rewizji finansowej
- zasady i sposoby wykonywania innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających)
oraz usług pokrewnych
- etyka oraz wartości i postawa zawodowa
W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał:
- interpretować przepisy prawa i regulacje mających zastosowanie do środowiska w jakim działają biegli
rewidenci w Polsce.
- Opisać cele i etapy badania sprawozdań finansowych oraz przeglądów
sprawozdań finansowych
- interpretować kluczowych elementów innych niż badania i przeglądy zleceń atestacji oraz
odpowiednich standardów mających zastosowanie przy takich zleceniach.
- Wyjaśnić rolę etyki dla zawodu oraz w kontekście koncepcji odpowiedzialności społecznej.
W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć:
- zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań,
- gotowość do uczenia się przez całe życie.
Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest:
- obowiązkowy udział uczestników w wykładach ,
- aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów
prowadzonych zajęć.
- własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury

podczas

- własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.

Efekty kształcenia będą weryfikowane przez wypełnienie pre i post testów.
Czas przewidziany do przejścia kursu: 66 godz. lekcyjne.

Rozkład zajęć:
piątki:
16:00-16:45
16:45-17:30
przerwa 15 min
17:45-18:30
18:30-19:15
przerwa 15 min
19:30-20:15
20:15-21:00
soboty i niedziele:
9:00-9:45
9:45-10:30
przerwa 15 min
10:45-11:30
11:30-12:15
przerwa 15 min
12:30-13:15
13:15-14:00
przerwa 15 min
14:15-15:00
15:00-15:45
Jedna godzina szkolenia trwa 45 min. Szkolenie obejmuje 66 godz. lekcyjnych tj. 49,5 godz.
zegarowych. Szczegółowy program zajęć uwzględnia przerwy. Uczestnik będzie miał dostęp do kursu
zgodnie z harmonogramem.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Osiągniętym efektem kształcenia będzie:
Efekty szkolenia to:
W zakresie wiedzy, uczestnik pozna:
- wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań ﬁnansowych oraz biegłych rewidentów i
firm audytorskich
- czynności rewizji ﬁnansowej badania i przeglądów sprawozdań ﬁnansowych (usługi
atestacyjne) oraz zasady i sposoby ich wykonywania
według krajowych i
międzynarodowych standardów rewizji finansowej
- zasady i sposoby wykonywania innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających)
oraz usług pokrewnych
- etyka oraz wartości i postawa zawodowa
W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał:
- interpretować przepisy prawa i regulacje mających zastosowanie do środowiska w jakim działają biegli
rewidenci w Polsce.
- Opisać cele i etapy badania sprawozdań finansowych oraz przeglądów
sprawozdań finansowych
- interpretować kluczowych elementów innych niż badania i przeglądy zleceń atestacji oraz
odpowiednich standardów mających zastosowanie przy takich zleceniach.
- Wyjaśnić rolę etyki dla zawodu oraz w kontekście koncepcji odpowiedzialności społecznej.
W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć:
- zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań,
- gotowość do uczenia się przez całe życie.
Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest:
- obowiązkowy udział uczestników w wykładach ,
- aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów
prowadzonych zajęć.

podczas

- własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury
- własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.

Grupa docelowa
Grupą docelową do objęcia wsparciem będzie każda osoba, która posiada wyższe wykształcenie
magisterskie lub licencjat oraz:
- zgłosi chęć udziału w kursie
- zadeklaruje, że znajduje się w procesie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta,
- podda się sprawdzeniu kompetencji przed rozpoczęciem kursu (pre-test)
- podda się sprawdzeniu kompetencji po zakończeniu kursu (post-test)

Informacje dodatkowe
Jedna godzina usługi wynosi 45 minut.
rozkład zajęć:
piątki:
16:00-16:45
16:45-17:30
przerwa 15 min
17:45-18:30
18:30-19:15
przerwa 15 min
19:30-20:15
20:15-21:00
soboty i niedziele:
9:00-9:45
9:45-10:30
przerwa 15 min
10:45-11:30
11:30-12:15
przerwa 15 min
12:30-13:15
13:15-14:00
przerwa 15 min
14:15-15:00
15:00-15:45

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Grażyny 15
02-548 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

