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Nazwa przedmiotu1): Rachunkowość zarządcza II

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Managerial Accounting II

Kierunek studiów4): Finanse i rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): Mirosław Wasilewski

Prowadzący zajęcia6): Pracownicy zakładu

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, 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:

-przekazanie studentom wiedzy na temat poprawy jakości zarządzania w przedsiębiorstwie, poprzez wdrożenie systemów rachunkowości zarządczej

-zapoznanie studentów z ideą wydzielania w przedsiębiorstwie ośrodków odpowiedzialności za inwstycje wraz z oceną ich działalności oraz przydatności do 
bieżącego zarządzania

- określenie przydatności decyzyjnej rachunku kosztów cyklu życia produktów oraz koncepcji ciągłego doskonalenia 

- określenie metod i przydatności procesów budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 18

a2) ćwiczenia audytoryjne

studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

SW  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

a3) ćwiczenia laboratoryjne

inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

inne… inne …

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza

konsultacje inne …

inne…

Rachunek kosztów docelowych. Założenia rachunku kosztów docelowych. Metody kalkulacji kosztów docelowych. Wyznaczanie docelowego zysku. System
motywacji w rachunku kosztów docelowych. Rachunek kosztów cyklu życia produktu. Istota cyklu życia produktu. Koszty cyklu życia produktu. Rachunek
kosztów z uwzględnieniem kosztów ochrony środowiska. Zarządzanie kosztami cyklu życia produktu. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. Obliczanie
docelowej wielkości redukcji kosztów. Procedura planowania i kontroli kosztów w koncepcji ciągłego doskonalenia. Aspekty ekonomiczne zapewnienia jakości.
Przesłanki wdrażania systemów zapewnienia jakości i pomiaru ich kosztów. Istota i klasyfikacja kosztów jakości. Podstawy ewidencji i pomiaru kosztów jakości.
Analiza kosztów jakości. Rozdzielcza forma rachunku kosztów. Istota i zróżnicowanie postaci rozdzielczego rachunku kosztów. Budowa standardowej bazy
kosztowej. Ustalanie odchyleń oraz ujęcie ewidencyjne i kalkulacyjne kosztów. Koszty logistyczne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Logistyka – istota ,
cele i znaczenie dla przedsiębiorstwa. Przykładowe problemy decyzyjne a zapotrzebowanie na informacje kosztowe. Identyfikacja i procedura wyodrębniania
kosztów procesów logistycznych. Centrum odpowiedzialności za inwestycje. Budżetowanie w centrach inwestycji. Mierniki oceny centrum inwestycji. Mierniki
kreowania wartości w centrach inwestycji. Premiowanie w centrum inwestycji. Wybrane problemy funkcyjnej rachunkowości zarządczej. Rachunkowość
zarządcza w ramach: projektów, gospodarki materiałowej, produkcji, marketingu i dystrybucji, zasobów ludzkich, ujęcia finansowego. Przykłady rozwiązań z
zakresu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach i organizacjach. Wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej w: przedsiębiorstwie produkcyjnym,
przedsiębiorstwie handlowym, administracji publicznej. Budżetowanie i analiza odchyleń w zakładach chemicznych. Wycena transferów w podmiotach

B.     ćwiczenia

Założenia wstępne17):
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UWAGI24):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

07 -
03 - umiejętność podejmowania i wdrażania zarządczych rachunków 
kosztów w przedsiębiorstwie

08 -

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

egzamin pisemny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

inne… inne..

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

01 - wiedza o rozpoznaniu możliwości zastosowania nowoczesnych 
metod rachunku kosztów w przedsiębiorstwie

05 -

02 - umiejętność analizowania działalności ośrodków odpowiedzialności 
za inwestycje

06 -

04 - zdolność do powiązania poziomu kosztów z osiąganymi efektami 
ekonomicznymi w przedsiębiorstwach

inne..

inne…

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

inne… inne..

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

test komputerowy 

egzamin ustny

2. Świderska G. (red.), 2004. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.

egzamin ustny

inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny Element oceny

4. Kiziukiewicz T., 2009. Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Ekspert, Wrocław.

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

egzamin pisemny test

1. Gabrusiewicz A., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., 1996. Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo AE, Poznań.

inne..

b) uzupełniająca

3. Nowak E., 2011. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa.
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