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ECTS 2)
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Jednostka realizująca7):
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów przedsiębiorstw i Bankowości
Wydział Nauk Ekonomicznych
a) przedmiot

9)

Status przedmiotu :

b) stopień

KO

10)

Cykl dydaktyczny :

1

c) rok

d) forma studiów

2

stacjonarne / niestacjonarne

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

4

polski

Celem przedmiotu jest:
poznanie koncepcji , norm i metod rachunkowości
Założenia i cele przedmiotu12):

poznanie zakresu informacyjnego rachunkowości jako systemu dostarczajacego informację ekonomiczną na potrzeby podejmowania decyzji

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

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

t

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

t

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

t

wykłady

Rachunkowość finansowa jako element systemu informacji ekonomicznej. Teoretyczne podstawy wyceny w obszarze rachunkowości. Koncepcja
zachowania kapitału. Aktywa operacyjne - klasyfikacja, wycena i ewidencja. Aktywa o chratkerze inwestycyjnym. Kapitały własne , fundusze specjalne,
rezerwy. Rezerwy kapitałowe. Rezerwy na zobowiązania. Koszty w rachunkowości. Warianty ewidencji kosztów. Wynik finansowy i jego podział. Wynik
finansowy a wynik podatkowy. Odroczony podatek dochodowy. Skonsolodowane sparwozdania fiannsowe podmiotów kapitałowo powiązanych.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Rachunek matjątku i kapitałów. Rzeczowe aktywa trwałe - wartośc początkowa, amortyzacja, trwała utrata wartosci. Leasing środkow trwałych i jego
ewidencja. ewidencja wartości niematerialnych i prawnych. Nieruchomości inwestycyjne - wycena, ewidencja. Kapitałowe papiery wartościowe wycena i
ewidencja. Wierzycielskie papiery wartosciowe. Aktywa finansowe wyrażone w walutach obcych. Ewidencja rzeczowego majatku obrotowego. Metody
wyceny aktywow obrotowych. Rozliczenia związane z z akupem towarów i materiałow. Zasady ewidencji i wyceny przychodu produktow gotowych i
niezakończonych. Dokumentacja i ewidencja rozrachunków. Struktura, wycena i ewidencja kapitałów własnych. Rodzaje i ewidencja funduszy
specjalnych. Rezerwy - rodzaje, zasady tworzenia, wycena i ewidencja. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ewidencja
kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym. Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów gotowych. Obrót wewnętrzny i jego koszt. Ustalanie wyniku
finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym. Podział wyniku finansowego. Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego w różnych typach
podmiotów.

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

podstawy rachunkowości
znajomość podstawowych kategorii aktywów, pasywów, ustalania wyniku finansowego
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Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - zna zasady zawarte w standardach rachunkowości

05 - potrafi tworzyć informację dla różnych odbiorców

02 - potrafi ewidencjonować leasing, obrót magazynowy, rezerwy,
fundusze specjalne

06 - zachowuje się etycznie

03 - umie rozliczyć koszty,

07 -

04 - rozumie zawartość sprawozdań finansowych

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

02,03, 04

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

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 :

i Rachunkowosć, 1 stopień

egzamin pisemny

01, 04, 05

egzamin ustny

6
01, 04, 05

inne..
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

5%

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

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

imienne karty oceny studenta
treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

test komputerowy

inne..
02, 03, 04

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

01, 02, 03, 04

inne..

inne…
okresowe prace pisemne

02,03,06

45%

10%

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2009

b) uzupełniająca
3. Szczypa P. (red): Rachunkowość finansowa, CeDeWu, Warszawa 2011
4. Turyna J.: Rachunkowość finansowa, CH Beck, Warszawa 2008
5. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)
6. Molenda W. Molenda-Zaleska B.: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i MSSS Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych, Warszawa 2010
7. Walińska E: Międzynarodowe standardy rachunkowości, Ogólne zasady pomiaru. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2007
8.
UWAGI24):
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