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Status przedmiotu 9):
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b) stopień
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1, sem. 2
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a) semestr
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Celem przedmiotu jest:
- dostarczenie studentom podstawowej wiedzy o zakresie, sposobach gromadzenia i grupowania informacji ekonomicznej z przedsiębiorstwa,
Założenia i cele przedmiotu12):

- poznanie zasad wyceny w rachunkowości i jej wpływu na wartości prezentowane w sprawozdaniach finansowych
- nabycie umiejętności interpretacji informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

15

9

a2) ćwiczenia audytoryjne

30

18

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy

Metody dydaktyczne14):

eksperyment
studium przypadku

rozwiazywanie problemu

T

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

gry symulacyjne
indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

wykłady

Rachunkowość jako dyscyplina praktyczna i nauka. Nadrzędne zasady rachunkowości. Aktywa i ich klasyfikacja w rachunkowości.
Kapitały i fundusze jako źródła finansowania aktywów. Bilans majątkowy – istota i zakres informacyjny. Teoretyczne aspekty wyceny
majątku, kapitałów i zobowiązań. Księgowa wycena składników bilansu. Prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych i
jednostkach organizacyjnych. Pojęcie, klasyfikacja i uznawanie kosztów. Przychody i koszty ich uzyskania. Ustalanie wyniku
finansowego. Czynniki wpływające na wynik finansowy. Warianty sporządzania rachunku zysków i strat i ich interpretacja. Polityka
rachunkowości w jednostce. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Sprawozdawczość finansowa podmiotów prowadzących rachunkowość..
Ponadpaństwowa harmonizacja i standaryzacja rachunkowości. Normy prawne rachunkowości w Polsce. Wprowadzenie do analizy
sytuacji finansowej i osiągniętych efektów przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Pomiar i dokumentowanie procesów gospodarczych w jednostce. Metoda bilansowa w rachunkowości. Klasyfikacja majątku podmiotu
gospodarczego i ustalanie jego wartości. Przykłady sporządzania bilansu w przedsiębiorstwie. Określanie wpływu operacji
gospodarczych na bilans jednostki gospodarczej. Ogólne zasady ewidencji na kontach księgowych. Ewidencja środków pieniężnych i
kredytów. Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami. Dokumentacja i zasady ewidencji podatku od towarów i usług (VAT).
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne. Rozrachunki z pracownikami. Ewidencja obrotu produktami i towarami. Dokumentacja i wycena
nabycia i zużycia materiałów. Środki trwałe i gospodarowanie nimi w przedsiębiorstwie. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych.
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wybrane problemy z zakresu ewidencji kosztów, przychodów oraz
zysków i strat nadzwyczajnych. Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw. Ustalanie podstawowych poziomów finansowego wyniku
działalności. Księgowe ustalanie wyniku finansowego. Przygotowanie wybranych sprawozdań finansowych. Ogólna ocena sytuacji
majątkowej i finansowej przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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01 - rozumie i objaśnia istotę, funkcje i zasady rachunkowości,

05 - oblicza wynik finansowy wg zasad rachunkowości finansowej,

02 - identyfikuje i porządkuje składniki majątku i kapitałów,

06 - potrafi interpretować i analizować podstawowe informacje zawarte w
sprawozdaniach finansowych,

03 - stosuje podstawowe zasady obowiązujące przy ewidencji na
kontach księgowych,

07 -

04 - rozpoznaje i grupuje koszty i przychody w określonych
segmentach,

08 -

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
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Miejsce realizacji zajęć22):
Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
1. Messner Z., Pfaf J.; Rachunkowość finansowa. Część I. Podstawy rachunkowości. Wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 2009 rok.
Olchowicz I., Tłaczała A.; Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. DIFIN, Warszawa 2009.
b) uzupełniająca
3. Bereżnicka J., Franc - Dąbrowska J.; Podstawy rachunkowości. Wyd. SGGW 2006.
4.Olchowicz I. ; Podstawy rachunkowości. Tom 1 Wykład. Wydanie 7, DIFIN, Warszawa 2009; oraz Podstawy rachunkowości, Zadania i rozwiązania Tom 2, Wydanie 4. DIFIN, Warszawa 2009.
5. Ustawa o rachunkowości - Ustawa z 29 września 1994, Tekst jednolity: Dz. U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 ze zm..
7.
8.
UWAGI24):
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Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

15%

