
 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 
SPECJALNOŚĆ Wszystkie 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 3 

 
Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza  
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 45 
Studia niestacjonarne – 45 

• wykłady Studia stacjonarne – 10 
Studia niestacjonarne – 10 

• inne formy Studia stacjonarne – 35 
Studia niestacjonarne – 35 

 
Cele kształcenia: - przedstawienie zasad i celów rachunkowości zarządczej, 

- zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem instrumentów  
rachunkowości zarządczej w zakresie zarządzania kosztami 
przedsiębiorstwa, 

- wykształcenie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji na 
potrzeby wspomagania zarządzania.  
 

 
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 

EK_W01 
zdefiniować pojęcia związane z rachunkowością 
zarządczą, zna zadania i cele rachunkowości 
zarządczej 

K_W11 P7S_WK 

EK_W02 określić zasady stosowania instrumentów 
rachunkowości w tym rachunkowości zarządczej K_W03 P7S_WG 

EK_U03 
zdecydować o wyborze właściwych instrumentów 
rachunkowości zarządczej w rozwiązywaniu 
problemów zarządzania 

K_U03 P7S_UW 

EK_U04 
zastosować w praktyce właściwe metody 
rachunkowości zarządczej w wybranych działaniach 
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej 

K_U05 P7S_UW 

EK_K05 
w logiczny i zrozumiały dla osób niebędących 
specjalistami przedstawić wybrane zagadnienia 
rachunkowości zarządczej 

K_K04 P7S_KO 

EK_K06 jest świadomy znaczenia rachunkowości zarządczej 
w zarządzaniu. K_K01 P7S_KK 

 
 
 
 
 
 



Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady  

T_01 Rachunkowość zarządcza centrów odpowiedzialności – jej miejsce w 
systemie informacji zarządczej. 

EK_W01 
EK_W02 

T_02 Koncepcje strategicznego zarządzania kosztami, a planowanie i 
controlling strategiczny. 

EK_W01 
EK_W02 

T_03 Koncepcje rachunkowości zarządczej w zakresie budowy 
operacyjnych systemów rachunku kosztów. 

EK_W01 
EK_W02 

T_04 Koncepcje operacyjnego budżetowania kosztów przedsiębiorstwa. EK_W02 
EK_U04 

T_05 Organizacja i metodyka operacyjnego controllingu kosztów. EK_W01 
EK_U04 

T_06 Wykorzystanie informacji kosztowych w wybranych obszarach 
decyzyjnych. 

EK_W02 
EK_U04 

 Ćwiczenia  

T_07 Koncepcje strategicznego zarządzania kosztami, a planowanie i 
controlling strategiczny – wymiar praktyczny. 

EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 
EK_K06 

T_08 Koncepcje operacyjnego budżetowania kosztów przedsiębiorstwa – 
praktyczne zastosowanie. 

EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_09  Controlling kosztów na wybranych przykładach. EK_U03 
EK_U04 

T_10 Wykorzystanie informacji kosztowych w wybranych obszarach 
decyzyjnych. 

EK_U03 
EK_U04 
EK_K06 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny T_02 – 06 

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny T_01 – 06 

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków T_08 – 09  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_07 - T_10 

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”)  

Inne (jakie?) - …  

…  
 



Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

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

EK_W01 

Student/ka nie potrafi 
zdefiniować pojęć 
związanych z 
rachunkowością 
zarządczą, nie zna 
zadań ani celów 
rachunkowości 
zarządczej. 

Student/ka potrafi w 
niewielkim stopniu 
zdefiniować pojęcia 
związane z 
rachunkowością 
zarządczą, słabo zna 
zadania i cele 
rachunkowości 
zarządczej. 

Student/ka potrafi 
zdefiniować pojęcia 
związane z 
rachunkowością 
zarządczą, zna 
zadania i cele 
rachunkowości 
zarządczej. 

Student/ka potrafi 
bardzo dobrze 
zdefiniować pojęcia 
związane z 
rachunkowością 
zarządczą, zna 
doskonale zadania i 
cele rachunkowości 
zarządczej. 

EK_W02 

Student/ka nie potrafi 
określić zasad 
stosowania 
instrumentów 
rachunkowości w tym 
rachunkowości 
zarządczej. 

Student/ka potrafi nie w 
pełni samodzielnie 
określić zasady 
stosowania 
instrumentów 
rachunkowości w tym 
rachunkowości 
zarządczej. 

Student/ka potrafi 
określić zasady 
stosowania 
instrumentów 
rachunkowości w tym 
rachunkowości 
zarządczej. 

Student/ka potrafi 
znakomicie określić 
zasady stosowania 
instrumentów 
rachunkowości w tym 
rachunkowości 
zarządczej. 

EK_U03 

Student/ka nie potrafi 
zdecydować o 
wyborze właściwych 
instrumentów 
rachunkowości 
zarządczej w 
rozwiązywaniu 
problemów 
zarządzania. 

Student/ka potrafi w 
ograniczonym stopniu 
zdecydować o wyborze 
właściwych 
instrumentów 
rachunkowości 
zarządczej w 
rozwiązywaniu 
problemów 
zarządzania. 

Student/ka potrafi 
prawidłowo 
zdecydować o 
wyborze właściwych 
instrumentów 
rachunkowości 
zarządczej w 
rozwiązywaniu 
problemów 
zarządzania. 

Student/ka potrafi w 
sposób przemyślany i 
w pełni samodzielny 
zdecydować o wyborze 
właściwych 
instrumentów 
rachunkowości 
zarządczej w 
rozwiązywaniu 
problemów 
zarządzania. 

EK_U04 

Student/ka nie potrafi 
zastosować w praktyce 
właściwych metod 
rachunkowości 
zarządczej w 
wybranych działaniach 
z zakresu prowadzenia 
działalności 
gospodarczej. 

Student/ka potrafi 
zastosować w praktyce 
właściwe metody 
rachunkowości 
zarządczej w 
wybranych działaniach 
z zakresu prowadzenia 
działalności 
gospodarczej. 

Student/ka potrafi 
dobrze zastosować w 
praktyce właściwe 
metody rachunkowości 
zarządczej w 
wybranych działaniach 
z zakresu 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej. 

Student/ka potrafi 
doskonale zastosować 
w praktyce właściwe 
metody rachunkowości 
zarządczej w 
wybranych działaniach 
z zakresu prowadzenia 
działalności 
gospodarczej. 

EK_K05 

Student/ka nie potrafi 
w logiczny i zrozumiały 
sposób  dla osób 
niebędących 
specjalistami, 
przedstawić 
wybranych zagadnień 
rachunkowości 
zarządczej. 

Student/ka potrafi w 
dostatecznym stopniu 
w sposób logiczny i 
zrozumiały dla osób 
niebędących 
specjalistami, 
przedstawić wybrane 
zagadnienia 
rachunkowości 
zarządczej. 

Student/ka potrafi w 
logiczny i zrozumiały 
sposób dla osób 
niebędących 
specjalistami, 
przedstawić wybrane 
zagadnienia 
rachunkowości 
zarządczej. 

Student/ka potrafi 
bardzo dobrze, w 
logiczny i zrozumiały 
sposób dla osób 
niebędących 
specjalistami, 
przedstawić wybrane 
zagadnienia 
rachunkowości 
zarządczej. 

EK_K06 

Student/ka nie jest 
świadomy znaczenia 
rachunkowości 
zarządczej w 
zarządzaniu. 

Student/ka i w 
dostatecznym stopniu 
jest świadomy 
znaczenia 
rachunkowości 
zarządczej w 
zarządzaniu. 

Student/ka w stopniu 
dobrym jest świadomy 
znaczenia 
rachunkowości 
zarządczej w 
zarządzaniu. 

Student/ka w stopniu 
pełnym jest świadomy 
znaczenia 
rachunkowości 
zarządczej w 
zarządzaniu. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 
Symbole 

EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 K06 

Egzamin pisemny       
Egzamin ustny       
Zaliczenie pisemne X X X X  X 



Zaliczenie ustne       
Kolokwium pisemne X X X X  X 
Kolokwium ustne       
Test       
Projekt       
Praca pisemna       
Raport       
Prezentacja multimedialna       
Inne (jakie?) – analiza przypadków X X X X X X 
Praca podczas ćwiczeń X X X X X X 
 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 10 10 
2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 
studentów) 35 35 

3. Konsultacje z nauczycielem 15 15 

Razem 1+2+3 60 60 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) ¾ ¾ 
5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 40 40 

Razem 4+5 40 40 

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

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 4 
 
Literatura podstawowa - Jarugowa A., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, SKwP, 

Warszawa 2002. 
- Nowak E. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: teoria i 

praktyka,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2011. 

- Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 
1,Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom 
Organizatora", Toruń, 2012. 

- Sołtys D. (red.), Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek 
kosztów, Wyd AE Wrocław 2009. 

Literatura uzupełniająca - Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy 
rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006. 

- Kiziukiewicz T., Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 
2003. 

- Szczypa P., Rachunkowość zarządcza, Cedewu, Warszawa 2007. 
 

 


