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Nazwa przedmiotu1): Podstawy rachunkowości

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Basics of Accountancy

Kierunek studiów4): Logistyka

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Joanna Bereżnicka

Prowadzący zajęcia6): Pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów przedsiębiorstw i Bankowości

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

4 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

 poznanie podstawowych zasad rachunkowości

opanowanie umiejętności wykorzystania informacji dostarczonej przez rachunkowość na potrzeby zarządzania, prowadzenia dzialalności

-

PO  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 9

a2) ćwiczenia audytoryjne 9

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Dokumentacja procesów gospodarczych. Dokuemnty księgowe - zasady sporządzania i kontroli (na przykładzie faktury). Klasyfikacja majątku na potrzeby
zestawienia bilansowego. Operacje gospdoarcze i ich wpływy na bilans majątkowy. Ewidencja operacji gospodarczych - urządzenia ewidencyjne. Ewidencja
środków pienieznych. Ewidencja obrotu magazynowego. Wycena zapasów. Ewidencja obtoru towarowego. Ewidencja środków trwałych. Ustalanie wartosci
poczatkowej i zużycia aktywów trwałych. Podstawowe kategorie przychodów i kosztów. Ustalanie wyniku finansowego. Rachunek przepływow pieniężnych -
obliczanie salda środków pieniężnych jednostki. 

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Rachunkowość jako system informacyjny. System prowadzenia rachunkowości w Poslce i na świcie. Zasady rachunkowości. Majątek i źródła ich finansowania -
definiowanie i klasyfikacja. Ogolne zasady bilansowania aktywów i pasywów. Bilans majątkowy. Ustalenie wartosci aktywow i pasywów. Operacje gospdoarcze i ich
klasyfikacja. Pojęcie, podział i zasady funkcjonowania kont księgowych. Inwentarz i inwenataryzacja. Dokumentacja księgowa podmiotu gospodarczego. Rachunek
wyników - przychody i koszty. Kategorie wyniku jednostki. Przepływy pieniężne - metody sporządzania.

B.     ćwiczenia

konsultacje inne …

inne… inne …

inne… inne …

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
nie wystepują

Założenia wstępne17): brak
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40%
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45%

UWAGI24):

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

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

01 - prawidłowo definiuje podstawowe katgorie rachunkowe 05 - potrafi odczytać informację uzyskaną z ewidencji

02 - potrafi sporządzać bilans majatkowy 06 - zachowuje się etycznie 

03 - identyfikuje i grupuje operacje gospodarcze

inne… inne..

08 -

inne..

07 -

04 - właściwie klasyfikuje przychody i koszty

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

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 

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

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

2. Sawicki K (red.): Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):
ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

b) uzupełniająca

3. Winiarska K.: Podstawy rachunkowości, Wolter Kluwers, Warszawa 2010

4. Komorowski J.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, ODDK, Warszawa 2002

Miejsce realizacji zajęć22): 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Bereżnicka J., Franc-Dabrowska J. (2006): „Podstawy rachunkowości”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

5. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

6. Massner z. Pfaff J.: Podstawy rachunkowości finansowej, Stowarzyszenie ksiegowych, Warszawa 2010

7. Sawicki K.: Podstawy rachunkowości, Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2002.

8.
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