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Założenia wstępne17): Wiedza z zakresu zasad księgowania operacji gospodarczych w podmiotach gospodarczych

inne…

konsultacje inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

inne …

inne… inne …

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

a4) seminaria

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy racjhunkowości

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Ewidencja księgowa środków pieniężnych (klasyfikacja środków pieniężnych; wycena środków pieniężnych; ewidencja księgowa środków pieniężnych w kasie;
ewidencja księgowa środków pieniężnych w banku; ewidencja księgowa innych środków pieniężnych; ewidencja księgowa czeków; ewidencja księgowa weksli
obcych; ewidencja księgowa środków pieniężnych w drodze). Ewidencja księgowa majątku trwałego (klasyfikacja i zasady wyceny majątku trwałego; metody
amortyzacji majątku trwałego; ewidencja księgowa rzeczowego majątku trwałego; ewidencja księgowa wartości niematerialnych i prawnych; ewidencja księgowa
finansowego majątku trwałego; ewidencja księgowa leasingu operacyjnego i finansowego). Ewidencja rozrachunków i roszczeń (pojęcie i klasyfikacja
rozrachunków; wycena należności i zobowiązań, inwentaryzacja należności i zobowiązań, ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu dostaw i usług, ewidencja
księgowa rozrachunków z pracownikami, ewidencja księgowa rozrachunków publiczno-prawnych, ewidencja księgowa pozostałych rozrachunków). Ewidencja
księgowa materiałów (organizacja gospodarki materiałami, zasady gospodarowania materiałami, dokumenty obrotu materiałami, zasady wyceny materiałów,
ewidencja księgowa materiałów, rozliczenie zakupu, materiały w drodze, dostawy niefakturowane, odchylenia od cen ewidencyjnych, koszty zakupu, rozchód
materiałów, zużycie materiałów, sprzedaż materiałów, materiały w przerobie, rozliczenie inwentaryzacji materiałów). Ewidencja produktów gotowych i towarów
(pojęcie wyrobów gotowych i towarów, wycena wyrobów gotowych i towarów, ewidencja księgowa wyrobów gotowych i towarów, odchylenia od cen
ewidencyjnych wyrobów gotowych i towarów) Ewidencja księgowa kosztów (koszty według rodzajów koszty według typów działalności i ich rozliczenie

Ewidencja księgowa środków pieniężnych – rozwiązywanie zadań. 2. Ewidencja księgowa majątku trwałego – rozwiązywanie zadań. 3. Ewidencja rozrachunków i
roszczeń – rozwiązywanie zadań. 4. Ewidencja księgowa materiałów – rozwiązywanie zadań.. 5. Ewidencja produktów gotowych i towarów – rozwiązywanie
zadań. 6. Ewidencja księgowa kosztów – rozwiązywanie zadań.. 7. Ewidencja księgowa przychodów – rozwiązywanie zadań.. 8. Ewidencja kapitałów i rezerw –
rozwiązywanie zadań. 9. Ewidencja księgowa wyniku finansowego i jego rozliczenie – rozwiązywanie zadań. 10. Sprawozdawczość finansowa – rozwiązywanie
zadań.

B.     ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

-opanowanie przez studentów ewidencji księgowej operacji gospodarczych zachodzących w jednostkach gospodarczych, posiadanie umiejętności obliczania 
wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Cykl dydaktyczny10): 
2

b) Jęz. wykładowy11)

polski

a) semestr

a2) ćwiczenia audytoryjne 9

a1) wykład

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

9

KO  stacjonarne / niestacjonarne

d) forma studiów
Status przedmiotu9): 

a) przedmiot

Jednostka realizująca7):

Financial Accounting II

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Kierunek studiów4): Finanse i rachunkowość

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Tomasz Siudek

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Tomasz Siudek

Numer katalogowy: FOM206

Nazwa przedmiotu1): Rachunkowość finansowa II

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): 
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30%

70%

UWAGI24):

6. 

7.

8.

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Turyna J. 2005. Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa
, j , p y y y ą y g ,

b) uzupełniająca

3. Aleszczyk J.2004,  Rachunkowość finansowa od podstaw. Wydawnictwo WSB, Poznań  

4. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. 2004, Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo Difin, Warszawa

egzamin ustny inne..

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

inne… inne..

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

inne… inne..

inne… inne..

egzamin pisemny test

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

egzamin pisemny

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

test komputerowy 

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

egzamin ustny inne..

inne… inne..

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

03 -posiada umiejętność księgowania zaawansowanych operacji 
gospodarczych

07 -

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

01 -posiada wiedze z zakresu ewidencji księgowej operacji 
gospodarczych 

05 -

02 -potrafi obliczać wynik finansowy z działalności podmiotów 
gospodarczych

06 -

04 -potrafi analizować wyniki finansowe podmiotów gospodarczych 08 -
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