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Nazwa przedmiotu1):

i Rachunkowosć, 1 stopień

ECTS 2)

Rachunkowość gospodarstw rodzinnych
3)

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski :

Farms Accountancy

Kierunek studiów4):

Finanse i rachunkowość

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Tomasz Kondraszuk

Prowadzący zajęcia6):

pracownicy Katedry

Jednostka realizująca7):

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Organizacji i Zarządzania

3

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

3

polski

Celem przedmiotu jest:
-zapoznanie studentów z zasadami i metodami grupowania i gromadzenia danych w gospodarstwach wiejskich
Założenia i cele przedmiotu12):

-ukazanie specyfiki dzialalności rolniczej i jej wpływu na ujmowanie zdarzeń gospodarczych
-prezentacja metod obliczania kategorii wynikowych (gospodarczych i finansowych) oraz sposobów wykorzystywania ich w procesach decyzyjnych w
gospodarstwach
- przekazanie wiedzy z zakresu sporządzania zamknięć rocznych oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej (bilans majątkowy, rachunek
zysków/strat, przepływów pieniężnych i rachunku kapitału własnego) z zakresu ewidencji gospodarczej na potrzeby podatkowe w rolnictwie
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin

a1) wykład

20

a2) ćwiczenia audytoryjne

10

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy

Metody dydaktyczne14):

eksperyment
studium przypadku

rozwiazywanie problemu

T

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

T

zespołowe projekty studenckie

konsultacje
inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

gry symulacyjne

T

wykłady

Tematyka wykładów:
Historia rozwoju rachunkowości. Zakres i zadania rachunkowości rolniczej. Elementy składowe rachunkowości i ich funkcje. Księgowość gospodarcza i jej
najważniejsze dokumenty (ewidencja analityczna). Księgowość finansowa i metody rachunku kosztów. Pozaksięgowe obliczanie kosztów. Kalkulacje
rolnicze. Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych (ZSRGR) i możliwe sposoby jego modyfikacji. Zasady projektowania ewiedencji
księgowej w gospodarstwach na przykładzie Rolniczego Kalendarza Rachunkowego. System ewidencji danych rachunkowych z gospodarstw (FADN)
jako przykład ponadnarodowego systemu ewidencji gospodarczej w rolnictwie. Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR nr 41 "Rolnictwo)
regulujący ujmowanie i wycenę aktywów biologicznych. Podatki w rolnictwie i sposoby ich rozliczania. Komputerowe programy wspomagające ewidencję
w gospodarstwach rolniczych.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Dokumentowanie i pomiar procesów gospodarczych. Ewidencja analityczna w rolnictwie. Zdarzenia gospodarcze i ich klasyfikacja na przykladzie
wybranego gospodarstwa. Inwentaryzacja - zasady jej przeprowadzenia. Przykłady sporzadzania bilansu majątkowego dla gospodarstwa wiejskiego
(gospodarstwo rolnicze i gospodarstwo domowe). Ewidencja kasowa i sporządzanie zamknięcia rocznego. Pozaksięgowe sporządzanie rachunku
kosztów. Sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku VAT. Analiza mozliwych wariantów obliczania podstawy opodatkowania podatku dochodowego.
Projekt systemu rachunkowości dla gospodarstwa z wykorzystaniem Rolniczego Kalendarza Rachunkowego.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Makro i mikroekonomia, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, podstawy zarządzania.

Założenia wstępne17):

Wiedza z zakresu makro, mikroekonomii oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw
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Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - rozpoznaje właściwe zasady, reguły i standardy tworzenia
ewidencji gospodarczej w rolnictwie.

05 -

02 - wskazuje metody i narzędzia księgowe pozyskiwania danych z
gospodarstwa wiejskiego.

06 -

03 - opracowuje i prezentuje sprawozdania finansowe zgodnie z
przyjętymi normami i regułami

07 -

04 - pracuje w zespole

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

"01", "02", "03",

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

i Rachunkowosć, 1 stopień

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

"01", "02", "03",
"01", "02", "03",

egzamin ustny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

"01", "02", "03",
"04"

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

"01", "02", "03",
"04"

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
test komputerowy
inne..

inne…

inne..

okresowe prace pisemne

imienne karty oceny studenta

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):
inne…

T

inne..
Waga w %

15%

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
końcową21):
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

Element oceny
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

15%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

20%

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

T

treść pytań egzaminacyjnych z oceną
inne..

inne…
Element oceny

"01", "02", "03",

Waga w %
15%
10%
10%
15%

sala dydaktyczna, sala komputerowa
23)
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