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ECTS 2)
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Koordynator przedmiotu5):
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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KO

2

1

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

1

polski

Celem przedmiotu jest:
-przekazanie studentom wiedzy na temat klasyfikacji i kontroli kosztów
Założenia i cele przedmiotu12):

-zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem kosztami dla celów podejmowania decyzji bieżących i długoterminowych
- określenie przydatności decyzyjnej rachunków kosztów w przedsiębiorstwie
- określenie zasad przeprowadzania rachunku kalkulacyjnego kosztów w celach zarządczych
a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład

niestacjonarne)

15

9

15

9

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne
a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

studium przypadku

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

T

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
konsultacje

eksperyment
T

gry symulacyjne
indywidualne projekty studenckie

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A. wykłady
Klasyfikacja kosztów dla potrzeb zarządzania. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów. Pojęcie kosztu. Kategorie kosztów. Kryteria klasyfikacji kosztów. Struktura
rodzajowa kosztów. Struktura podmiotowa, przedmiotowa i procesowa kosztów. Koszty w zarządzaniu. Międzyokresowe rozliczanie kosztów. Rozliczanie kosztów
pośrednich. Przedmiotowe rozliczanie kosztów. Pojęcie i funkcje rachunku kosztów. Zakres, funkcje i kierunki ewolucji rachunku kosztów. Proces informacyjny
rachunku kosztów i wyników. Klasyfikacja systemów rachunku kosztów. Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów. Analiza i budżetowanie kosztów. Wpływ
rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej. Znaczenie i miejsce analizy kosztów. Rodzaje i metody analizy kosztów. Analiza kosztów w
układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Budżetowanie podstawowych czynników produkcji. Rachunek kosztów pełnych na poziomie działania, produktu i klienta.
Klasyfikacja i rozliczanie kosztów w rachunku kosztów pełnych. Przydatność decyzyjna rachunku kosztów pełnych. Wady i zalety rachunku kosztów pełnych.
Rachunek kosztów zmiennych na poziomie działania, produktu i klienta. Klasyfikacja kosztów w rachunku kosztów zmiennych. Rozliczanie kosztów w rachunku
kosztów zmiennych. Przydatność decyzyjna rachunku kosztów zmiennych. Wady i zalety rachunku kosztów zmiennych. Rachunek kosztów postulowanych na
poziomie działania, produktu i klienta. Rachunek kosztów normatywnych, normalnych i planowanych. Przydatność decyzyjna rachunku kosztów postulowanych.
Wady i zalety rachunku kosztów postulowanych. Kalkulacja kosztów. Pojęcie, przedmiot, zadania i rodzaje kalkulacji. Struktura jednostkowego kosztu
wytworzenia Kalkulacja podziałowa prosta ze współczynnikami i odjemna Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa Rachunek kosztów działań
B. ćwiczenia

Wybór asortymentu produkcji. Kryterium jednostkowej marży brutto. Zysk w warunkach nieograniczonego popytu. Zysk przy występowaniu bariery popytu.
Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie. Odchylenia cząstkowe kosztów. Odchylenia łączne kosztów. Modele rachunku kosztów. Metody szacowania kosztów
stałych i zmiennych. Zakres rachunku kosztów. Rachunek kosztów pełnych, zmiennych i normatywnych. Wykorzystanie rachunków kosztów w procesie
podejmowania decyzji. Rachunek kalkulacyjny kosztów. Kalkulacja podziałowa prosta, z współczynnikami i odjemna. Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i
asortymentowa. Zakres rachunku kosztów działań (ABC). Identyfikacja działań. Kalkulacja kosztów w systemie ABC. Wykorzystanie rachunku kosztów działań w
zarządzaniu. Analiza i budżetowanie kosztów. Badanie struktury i dynamiki kosztów. Ocena wpływu określonych czynników na poziom kosztów.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Założenia wstępne17):
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i Rachunkowość, 2 stopień

01 - wiedza z zakresu określania i definicji kosztów w przedsiębiorstwie 05 02 - umiejętność ewidencjonowania i rozliczania kosztów
Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - świadomość potrzeby określania wpływu kosztów na wyniki
finansowe przedsiębiorstwa
04 - umiejętność analizowania i kontroli kosztów
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01, 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)
01,02,04

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

okresowe prace pisemne

01,02,03,04

imienne karty oceny studenta

złożone projekty

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

inne…

inne..

Element oceny

Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

07 08 -

egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

06 -

50%

Element oceny

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)
50%

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

egzamin pisemny

01,02,03,04

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Sołtys D. (red.), 2003. Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
2. Piosik A., 2006. Zasady rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
b) uzupełniająca
1. Micherda B., 2004. Rachunek kosztów i wyników. Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.
2. Sojak S., 2010. Rachunek kosztów podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne. Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
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