kierunek: Finanse

Wydział Nauk Ekonomicznych

Rok akademicki:

FOL302

Numer katalogowy:

Grupa przedmiotów

Nazwa przedmiotu1):

i Rachunkowosć, 1 stopień

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski :

Accountancy

Kierunek studiów4):

Finanse i rachunkowość

Koordynator przedmiotu5):

Dr Ewa Tchorzewska

Prowadzący zajęcia6):

6

ECTS 2)

Rachunkowość
3)

Dr Ewa Tchorzewska i współpracownicy Zakładu Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości

Jednostka realizująca7):
Wydział, dla którego przedmiot jest
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Bankowości
a) przedmiot

Status przedmiotu9):

b) stopień

PO

10)

Cykl dydaktyczny :

1

c) rok

d) forma studiów

2

stacjonarne / niestacjonarne

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

3

polski

Celem przedmiotu jest:
- poznanie przez studentów podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce rachunkowości
Założenia i cele przedmiotu12):

- Poznanie metod, narzędzi i wybranych modeli ewidencyjnych stosowanych w rachunkowości finansowej
- Ukazanie powiązań pomiędzy ewidencją na kontach a zestawieniem syntetycznej informacji w sprawozdaniach finansowych
- Zapoznanie studentów z wpływem plityki rachunkowości na wartości ujmowane w sorawozdaniach fianansowych.
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
rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

T

gry symulacyjne

T

inne …

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
konsultacje

eksperyment
studium przypadku

indywidualne projekty studenckie

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

wykłady

Rachunkowość – geneza, istota i funkcje. Struktura rachunkowości. Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza. Wprowadzenie do metodologii
rachunkowości. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce. Bilans - treść i układ bilansu. Pojęcie i klasyfikacja aktywów. Charakterystyka
podstawowych grup aktywów trwałych. Aktywa obrotowe – klasyfikacja i funkcje w prowadzeniu działalności podmiotu. Inwentaryzacja aktywów i
pasywów. Kapitały i fundusze – pasywa bilansu. Zasady bilansowej wyceny aktywów i pasywów. Konto księgowe jako podstawowe urządzenie
ewidencyjne w rachunkowości. Funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych. Klasyfikacja kont. Zakładowy plan kont. Księgi rachunkowe. Koszty w
ujęciu rachunkowości i ich klasyfikacja z punktu widzenia wyceny składników majątkowych i pomiaru zysku. Klasyfikacja kosztów dla potrzeb
podejmowania decyzji i planowania. Ustalanie kosztu wytworzenia produktów oraz kosztu własnego sprzedaży. Podstawowe warianty ewidencyjne
rachunku kosztów. Przychody ze sprzedaży, operacyjne, finansowe, zyski nadzwyczajne. Wynik finansowy w jednostkach prowadzących rachunkowość –
struktura wyniku, metody ustalania. Rachunek wyniku finansowego działalności w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym rachunku zysków i strat.
Rozliczenie wyniku finansowego. Obowiązki podmiotów w zakresie sprawozdawczości finansowej. Badanie, zatwierdzania i ogłaszanie sprawozdania
finansowego. Przydatność decyzyjna informacji zawartych w poszczególnych sprawozdaniach finansowych.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Operacje gospodarcze i ich klasyfikacja. Dowody księgowe potwierdzające przebieg operacji gospodarczych - zasady sporządzania, klasyfikacja i
kontrola. Inwentaryzacja – zasady jej przeprowadzania. Dokumentacja inwentaryzacji. Sporządzanie bilansu majątkowego przedsiębiorstwa na podstawie
danych z inwentaryzacji. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans. Konto księgowe – pojęcie, budowa. Zasada podwójnego zapisu na kontach.
Otwieranie i zamykanie kont. Poprawny zapis na koncie księgowym. Zestawienie obrotów i sald. Plany kont. Ewidencja syntetyczna i analityczna. Model
ewidencyjny od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów. Ewidencja rozrachunków. Ewidencja i dokumentacja
obrotu materiałami i towarami.Wycena i ewidencja rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych. Inwestycje długoterminowe oraz
krótkoterminowe. Ewidencja kapitałów. Wybrane problemy z zakresu ewidencji kosztów. Zasady ewidencji kosztów według rodzajów i według miejsc
powstawania. Ewidencja przychodów oraz zysków i strat nadzwyczajnych. Koszty działalności wytwórczej. Księgowe ustalanie wyniku finansowego.
Sporządzanie i prezentacja wybranych sprawozdań finansowych - bilansu zamknięcia, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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kierunek: Finanse

Wydział Nauk Ekonomicznych

01 - Posługuje się językiem rachunkowości w podstawowym zakresie

i Rachunkowosć, 1 stopień

05 - Wskazuje kierunki wykorzystania informacji z systemu rachunkowości w
decyzjach finansowych ekonomicznych podmiotów

02 - Prowadzi ewidencję typowych operacji gospodarczych na kontach 06 - Interpretuje zasadnicze informacje finansowe pochodzące z systemu
księgi głównej
rachunkowości

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

03 - Wymienia i interpretuje nadrzędne zasady rachunkowości

07 -

04 - Sporządza uproszczony bilans i rachunek zysków i strat

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

02, 04, 06

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

19)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia :

egzamin pisemny

01, 03, 04.05

egzamin ustny

test komputerowy
inne..

inne…

inne..

okresowe prace pisemne

imienne karty oceny studenta

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

treść pytań egzaminacyjnych z oceną
inne..

inne…
Element oceny
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..
Waga w %
40%

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

Element oceny

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

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

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

01, 06

40%

20%

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. E. Walińska (redakcja), Rachunkowość finansowa ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik. Wydawnictwo Wolters Kluwer. 2010
2. Olchowicz I., Tłaczała A.; Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. DIFIN, Warszawa 2009.
b) uzupełniająca
3. E. Walińska (red.); Rachunkowość finansowa ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Wolters Kluwer. 2010
4. Bereżnicka J., Franc - Dąbrowska J.; Podstawy rachunkowości. Wyd. SGGW 2006.
5. Sawicki K. (redakcja), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości. Część 1. Wydawnictwo EXPERT, 2010r.
6.
7.
8.
UWAGI24):
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