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Wydział Nauk Ekonomicznych
Rok akademicki:
Nazwa przedmiotu1):

i Rachunkowość, 2 stopień
FOM203

Numer katalogowy:

Grupa przedmiotów

4

ECTS 2)

Rachunkowość zarządcza

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Managerial Accounting
Kierunek studiów4):

Finanse i rachunkowość

Koordynator przedmiotu5):

Mirosław Wasilewski

Prowadzący zajęcia6):

Anna Wasilewska, Magdalena Mądra, Marzena Ganc

Jednostka realizująca7):

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości

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

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

PO

2

1

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

1

polski

Celem przedmiotu jest:
-przekazanie studentom wiedzy na temat przydatności informacji kosztowych do podejmowania decyzji bieżących i długoterminowych
Założenia i cele przedmiotu12):

-zapoznanie studentów z procesami budżetowania w przedsiebiorstwie
-zapoznanie studentów z funkcjonowaniem ośrodków odpowiedzialności oraz zasadami ich oceny
-przekazanie studentom wiedzy z zakresu decyzji cenowych
a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład

niestacjonarne)

15

18

15

9

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

T

studium przypadku

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

T

gry symulacyjne
indywidualne projekty studenckie

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

Pełny opis przedmiotu15):

T

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
konsultacje

eksperyment

wykłady

Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej. Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej. Funkcje i zakres rachunkowości zarządczej. Rachunkowość zarządcza
a informacyjne potrzeby zarządzania. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa, rachunek kosztów i controlling. Informacje kosztowe w
podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. Decyzje cenowe. Zastosowania metody punktu krytycznego. Problemowe rachunki wyboru
wariantu produkcyjnego. Rachunek wartości przedsiębiorstwa. Wpływ zarządzania kosztami na wyniki finansowe jednostek gospodarczych. Zasady ustalania
wyniku finansowego. Koszty w porównawczym i kalkulacyjnym rachunku wyników. Budżetowa metoda zarządzania. Pojęcie i zadania budżetowej metody
zarządzania. Rodzaje i procedura sporządzania budżetów. Praktyczne aspekty procesu budżetowania. Fazy budżetowania. Składniki systemu budżetów. Budżety
operacyjne i budżety finansowe. Centra odpowiedzialności za koszty. Budżetowanie w centrach kosztów. Porównanie wyników planowanych z rzeczywistymi.
Ocena centrów kosztów. Premiowanie w centrach kosztów. Centra przychodów. Rachunek marż pokrycia w centrach przychodów. Budżetowanie wielkości
sprzedaży i kosztów pozyskania sprzedaży. Analiza odchyleń marży pozyskanej przez centrum przychodów. System ocen centrów przychodów. Centra
odpowiedzialności za wyniki. Wyodrębnianie centrów odpowiedzialności za wyniki. Analiza odchyleń wyniku centrum zysku. System oceny centrum zysku. Relacje
wewnętrzne. Motywacja w centrum odpowiedzialności za wyniki.
B.

ćwiczenia

Kalkulacje cenowe. Metoda „Koszt plus”. Metoda „Koszt plus zysk od kapitału”. Metoda „popytowa”. Kalkulacje cen transferowych. Krótkookresowe i
długookresowe rachunki decyzyjne. Zastosowania metody punktu krytycznego. Problemowe rachunki wyboru wariantu produkcyjnego. Rachunek wartości
przedsiębiorstwa. Koszty w procedurach ustalania wyniku finansowego. Koszty w porównawczym i kalkulacyjnym rachunku wyników. Budżetowanie w
przedsiębiorstwie. Budżetowanie kosztów. Budżety sprzedaży, produkcji i zapasów, zużycia materiałów bezpośrednich, robocizny bezpośredniej i kosztów
jednostkowych. Budżet zysku i środków pieniężnych. Budżety przychodów ze sprzedaży, wpływów ze sprzedaży oraz zysków i strat. Centra odpowiedzialności za
koszty, przychody i wyniki. Mierniki i wskaźniki oceny.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Rachunek kosztów

Założenia wstępne17):
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01 - wiedza w zakresie przydatności rachunkowości zarządczej w
przedsiębiorstwie przedsiebiorstwieorstwie

05 -

02 - umiejętność analizowania wpływu kosztów na efektywność i
funkcjonowanie przedsiębiorstwa

06 -

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - świadomość potrzeby i zdolności do konstruowania budżetów
finansowych

i Rachunkowość, 2 stopień

07 -

04 - umiejętność oceny funkcjonowania ośrodków odpowiedzialności w
08 przedsiębiorstwie
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
01,02,03,04

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):

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

01, 02, 03, 04

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

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. Micherda B., 2004. Rachunek kosztów i wyników. Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.
2. Piosik A., 2006. Zasady rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
b) uzupełniająca
3. Sojak S., 2003. Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
4. Sołtys D. (red.), 2003. Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
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