
 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 
SPECJALNOŚĆ Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 3 

 
Nazwa przedmiotu Podstawy rachunku kosztów  
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne - 18 

• inne formy Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne - 18 

 
Cele kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunku 

kosztów stanowiącego podsystem rachunkowości finansowej i 
rachunkowości zarządczej. Stworzenie podstaw do klasyfikacji, pomiaru, 
ewidencji, rozliczania, kalkulacji i analizy kosztów jednostek 
gospodarczych. 

 
Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer Efekty kształcenia, 
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

K_W01 student charakteryzuje koszty w jednostkach 
gospodarczych  

K_W01 
K_W02 
K_W07 
K_W11 

P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 

K_W02 student wyjaśnia zasady pomiaru, ewidencji, 
rozliczania, kalkulowania i analizowania kosztów  

K_W01 
K_W07 
K_W11 
K_W14 

P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 

K_U03 student klasyfikuje i oblicza wartości kosztów  
K_U01 
K_U07 
K_U08 

P7S_UW 
P7S_UO 
P7S_UW 

K_U04 student ewidencjonuje i rozlicza koszty  
K_U01 
K_U07 
K_U08 

P7S_UW 
P7S_UO 
P7S_UW 

K_U05 student analizuje koszty stosując rachunki kosztów, 
kalkulacje i budżetowanie  

K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_U07 
K_U08 

P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UO 
P7S_UW 

K_K06 
student wykazuje kreatywność w wyciąganiu 
wniosków na podstawie informacji z systemu 
rachunku kosztów  

K_K02 
K_K05 
K_K09 

P7S_KK 
P7S_KR 
P7S_KO 

K_K07 student wykazuje odpowiedzialność za informacje 
emitowane z systemu rachunku kosztów  K_K05 P7S_KR 

 
 
 

Numer treści Treści kształcenia / programowe Odniesienie 
do efektów 



kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady  
T_01 Pojęcie i funkcje rachunku kosztów  K_W01 
T_02 Klasyfikacja kosztów i ich pomiar  K_W01 

T_03 Zasady rozliczania i ewidencji kosztów  K_W01 
K_W02 

T_04 Istota i metody kalkulacji kosztów  K_W01 
K_W02 

T_05 Budżetowanie kosztów  K_W01 
K_W02 

T_06 Analiza kosztów  K_W01 
K_W02 

T_07 Systematyczny rachunek kosztów a rachunek kosztów zmiennych  K_W01 
K_W02 

T_08 Rachunek kosztów działań  K_W01 
K_W02 

T_09 Rachunek kosztów produktu  K_W01 
K_W02 

T_10 Rachunek kosztów klienta  K_W01 
K_W02 

T_11 Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki 
gospodarczej  

K_W01 
K_W02 

 
 Ćwiczenia  

T_12 
Identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej, rozróżnianie kosztu, 
wydatku, nakładu, straty nadzwyczajnej  

K_U03 
K_U04 
K_U05 

T_13 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Pomiar kosztów.  K_U03 
K_K07 

T_14 

Analiza uproszczonego modelu ewidencji kosztów podstawowej 
działalności operacyjnej  

K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K06 
K_K07 

T_15 

Analiza rozbudowanego modelu ujęcia kosztów podstawowej 
działalności operacyjnej  

K_U03 
K_U05 
K_K06 
K_K07 

T_16 
Identyfikacja kosztów wytworzenia produktów  K_U03 

K_U05 
K_K07 

T_17 

Rozliczanie produkcji pomocniczej  K_U03 
K_U04 
K_K06 
K_K07 

T_18 

Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych  K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K07 

T_19 
Kalkulacja kosztów. Metody kalkulacji kosztów. Przykłady kalkulacji.  K_U03 

K_U04 
K_K07 

T_20 
Systematyczny rachunek kosztów a rachunek kosztów zmiennych 
jako narzędzia podejmowania decyzji zarządczych. 

K_U03 
K_U04 
K_K06 

T_21 
 
Rachunek kosztów działań  

K_U03 
K_U04 
K_K06 

T_22 

 
 
Budżetowanie i analiza kosztów  
 

K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K06 



K_K07 
 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny T_01 – 11 

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków T_19 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_12 - 22 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)  

Praca w grupach  

Inne (jakie?) - …  

…  
 
Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

K_W01 

student nie potrafi 
charakteryzować 
kosztów w jednostkach 
gospodarczych 

student charakteryzuje 
koszty w jednostkach 
gospodarczych na 
poziomie 
podstawowym 

student charakteryzuje 
koszty w jednostkach 
gospodarczych na 
poziomie 
średniozaawansowany
m 

student charakteryzuje 
koszty w jednostkach 
gospodarczych 

K_W02 

student nie potrafi 
wyjaśnić zasad 
pomiaru, ewidencji, 
rozliczania, 
kalkulowania i 
analizowania kosztów 

student wyjaśnia 
zasady pomiaru, 
ewidencji, rozliczania, 
kalkulowania i 
analizowania kosztów 
na poziomie 
podstawowym 

student wyjaśnia 
zasady pomiaru, 
ewidencji, rozliczania, 
kalkulowania i 
analizowania kosztów 
na poziomie 
średniozaawansowany
m 

student wyjaśnia 
zasady pomiaru, 
ewidencji, rozliczania, 
kalkulowania i 
analizowania kosztów 

K_U03 

student nie potrafi 
klasyfikować i 
obliczać wartości 
kosztów 

student klasyfikuje i 
oblicza wartości 
kosztów na poziomie 
podstawowym 

student klasyfikuje i 
oblicza wartości 
kosztów na poziomie 
średniozaawansowany
m 

student klasyfikuje i 
oblicza wartości 
kosztów 

K_U04 

student nie potrafi 
ewidencjonować i 
rozliczać kosztów 

student ewidencjonuje i 
rozlicza koszty na 
poziomie 
podstawowym 

student ewidencjonuje 
i rozlicza koszty na 
poziomie 
średniozaawansowany
m 

student ewidencjonuje i 
rozlicza koszty 

K_U05 
student nie potrafi 
analizować kosztów 
stosując rachunki 
kosztów, kalkulacje i 

student analizuje 
koszty stosując 
rachunki kosztów, 
kalkulacje i 

student analizuje 
koszty stosując 
rachunki kosztów, 
kalkulacje i 

student analizuje 
koszty stosując 
rachunki kosztów, 
kalkulacje i 



budżetowanie budżetowanie na 
poziomie 
podstawowym 

budżetowanie na 
poziomie 
średniozaawansowany
m 

budżetowanie 

K_K06 

student nie wykazuje 
kreatywność w 
wyciąganiu wniosków 
na podstawie 
informacji z systemu 
rachunku kosztów 

student wykazuje 
kreatywność w 
wyciąganiu wniosków 
na podstawie informacji 
z systemu rachunku 
kosztów na poziomie 
podstawowym 

student wykazuje 
kreatywność w 
wyciąganiu wniosków 
na podstawie 
informacji z systemu 
rachunku kosztów na 
poziomie 
średniozaawansowany
m 

student wykazuje 
kreatywność w 
wyciąganiu wniosków 
na podstawie informacji 
z systemu rachunku 
kosztów 

K_K07 

student nie wykazuje 
odpowiedzialności za 
informacje emitowane 
z systemu rachunku 
kosztów 

student wykazuje 
odpowiedzialność za 
informacje emitowane z 
systemu rachunku 
kosztów na poziomie 
podstawowym 

student wykazuje 
odpowiedzialność za 
informacje emitowane 
z systemu rachunku 
kosztów na poziomie 
średniozaawansowany
m 

student wykazuje 
odpowiedzialność za 
informacje emitowane z 
systemu rachunku 
kosztów 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 
Symbole 

EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 U05 K06 K07 

Egzamin pisemny        
Egzamin ustny        
Zaliczenie pisemne X X X X X X  
Zaliczenie ustne        
Kolokwium pisemne X X X X X X  
Kolokwium ustne        
Test        
Projekt        
Praca pisemna        
Raport        
Prezentacja multimedialna        
Inne (jakie?) -         
Praca podczas ćwiczeń   X X X X X 
 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) - - 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 30 18 

3. Konsultacje z nauczycielem 20 20 

Razem 1+2+3 50 38 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) ¾ ¾ 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 50 62 

Razem 4+5 50 62 

SUMA 1+2+3+4+5 100 100 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 4 
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