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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Założenia wstępne17):

inne…

konsultacje inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

inne …

inne… inne …

a3) ćwiczenia laboratoryjne 6

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

a4) seminaria

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Zarys teoretyczny kontroli kosztów. Istota i pojecie kontroli kosztów. Wybór odpowiednich instrumentów służących do kontroli kosztów. Nowe spojrzenie na
kontrolę kosztów. Technologia jako czwarty element kosztów. Trudności w podejmowaniu decyzji strategicznych. Kontrola kosztów w małym przedsiębiorstwie.
Specyfika i kategorie kosztów w małym przedsiębiorstwie. Metody kontroli kosztów w MSP. Możliwości redukcji kosztów w małym przedsiębiorstwie. Nowoczesne
systemy kontroli kosztów. Benchmarking kosztów. Zarządzanie ryzykiem w kotroli kosztów. Nowoczesne systemy pozyskiwania informacji o kosztach. Końcowa
ocena strategiczna jako ostatnie zadanie kontroli kosztów. Rola kierownictwa w kontroli kosztów. Dążenie do ciągłej poprawy systemu kontroli kosztów.
Równowaga między centralizacją a decentralizacją. Kontrola kosztów w dużych przedsiębiorstwach. Systemy kontroli kosztów w dużych firmach. Rodzaje i
miejsca powstawania kosztów. Narzędzia kontroli kosztów i sposoby pomiaru i ewidencji rezultatów kontroli. 

Ustalanie realnych kosztów działalności przedsiębiorstwa. Zawodność tradycyjnych systemów kalkulacji kosztów. Określenie czynników kosztowych jako
najważniejszy element redukcji kosztów. Analiza kosztów ogólnych. Pomiar kosztów ogólnych i ocena ich wartości. Wyodrębnianie i księgowanie kosztów
ogólnych. Czynnik ludzki. Zastosowanie analizy kosztów ogólnych. Wady analizy wartości kosztów ogólnych. Odpowiedzialność za koszty. Kontrola finansowa
kosztów. Nieformalne metody kontroli kosztów. Metoda odzyskiwania kosztów. Błędnie określone cele. Warunki podejmowania optymalnych decyzji o alokacji
kosztów. Koncepcja Profesora Deardena. Kontrola kosztów w ujęciu księgowym. Analiza kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnych. Możliwości redukcji
kosztów w miejscach ich powstawania. Kształtowanie wyniku finansowego. Centrum kosztów i jego kontrola. Ustalanie wartości wzorcowej kosztów. Pomiar
wartości realnej kosztów. Działania modyfikujące poziom kosztów. Metody optymalizacji kosztów. Pojecie optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa. Optymalizacja
kosztów w rachunku kosztów pełnych i zmiennych. Wykorzystanie arkusza EXCEL w optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa. Kontrola kosztów działalności
produkcyjnej. Koszty działalności produkcyjnej i ich specyfika. Metody planowania i pomiaru kosztów działalności produkcyjnej. 

B.     ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z zagadnieniem kotroli kosztów i metodycznymi aspektami kontroli kosztów w przedsiębiorstwie

Cykl dydaktyczny10): 
4

b) Jęz. wykładowy11)

polski

a) semestr

a2) ćwiczenia audytoryjne

a1) wykład

- przedstawienie metodycznych aspektów kontroli kosztów w przedsiębiorstwie

-

-

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

12

SW  stacjonarne / niestacjonarne

d) forma studiów
Status przedmiotu9): 

a) przedmiot

Jednostka realizująca7):

Costs Control

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział nauk Ekonomicznych

Kierunek studiów4): Finanse i Rachunkowość

 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości

Koordynator przedmiotu5): Marzena Ganc

Prowadzący zajęcia6): Marzena Ganc

Numer katalogowy: RFP411

Nazwa przedmiotu1): Kontrola Kosztów

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): 
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UWAGI24):

6.

7.

8.

5.

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Dobija, M. 2002. Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa. 

2. Nowak, E. 2008. Strategiczne zarządzanie kosztami. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna. Warszawa.

b) uzupełniająca

3.

4.

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 - definiowanie oraz dobór odpowiednich instrumentów kontroli 
kosztów przedsiębiorstwa

07 -

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

01 - umiejętność rozpoznawania obszarów kontroli kosztów 
przedsiębiorstwa

05 -

02 - wykorzystywanie narzędzi kontroli kosztów w praktyce 06 -

04 - zdolność do zarzadządzania kosztami przedsiębiorstwa 08 -
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