
 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 
SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i finanse w firmie 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 4 

 
Nazwa przedmiotu Rachunek kosztów w procesie podejmowania decyzji  
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne -18    

• wykłady Studia stacjonarne – 10 
Studia niestacjonarne – 8 

• inne formy Studia stacjonarne – 20 
Studia niestacjonarne – 10  

 
Cele kształcenia: Cel ogólny:  

- Zapoznanie studentów z problematyką rachunku kosztów.  
- Cele szczegółowe:  
- Przedstawienie procedur ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów.  

 
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 ma podstawową wiedzę na temat kosztów oraz o ich 
relacjach do innych nauk ekonomicznych K_W01 P6S_WG 

EK_W02 

zna wybrane metody i techniki gromadzenia i 
analizowania kosztów, umożliwiających analizę 
zjawisk i procesów rynkowych wpływających na 
osiąganie celów przez przedsiębiorstwa 

K_W05 P6S_WG 

EK_U03 

potrafi wykorzystywać pozyskaną podstawową 
wiedzę dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu zmian 
wybranych zagadnień ekonomicznych i procesów 
zarządczych dotyczących dziedzin właściwych dla 
kierunku „zarządzanie” na podstawie analizy 
kosztów jednostki gospodarczej  

K_U04 P6S_UW 

EK_U04 

potrafi proponować rozwiązania problemów 
występujących w przedsiębiorstwie jako 
konsekwencje podejmowanych decyzji 
gospodarczych na podstawie analizy kosztów 
działalności jednostki 

K_U05 P6S_UW 

EK_K05 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 
osobistego i zawodowego, jest przygotowany do 
podjęcia studiów drugiego stopnia 

K_K01 P6S_KK 

EK_K06 

potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania oraz efektywnie organizować pracę własną 
i kierowanego przez siebie zespołu 

K_K05 P6S_KO 
 

 
 



 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady  

T_01 
Istota, zakres i zadania rachunku kosztów EK_W01 

EK_U03 
EK_K05 

T_02 
Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja EK_W01 

EK_U03 
EK_K05 

T_03 
Ewidencja i rozliczanie kosztów EK_W01 

EK_U03 
EK_K05 

T_04 
Kalkulacja kosztów wyrobów, robót i usług. EK_W01 

EK_U03 
EK_K05 

T_05 
Koszty pośrednie w rachunku kosztów EK_W01 

EK_U03 
EK_K05 

T_06 
Rachunek kosztów postulowanych EK_W01 

EK_U03 
EK_K05 

T_07 
Rachunek kosztów oparty na kalkulacji częściowej EK_W01 

EK_U03 
EK_K051 

 
 Ćwiczenia  

T_08 

Koszty według stopnia ich reagowania na zmiany rozmiarów 
produkcji 

EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K06 

T_09 

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów. EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K06 

T_10 

Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji podstawowej. EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K06 

T_11 
Pojęcie, rodzaje i metody kalkulacji. EK_W02 

EK_U03 
EK_U04 
EK_K06 

T_12 

Metody rozliczania kosztów pośrednich. EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K06 

T_13 

Zasady ustalania kosztów normatywnych. EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K06 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy T_01 – T_07 

Wykład informacyjny  



Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_08 – T_13 

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 

Nie ma podstawowej 
wiedzy na temat kosztów 
oraz o ich relacjach do 
innych nauk 
ekonomicznych 

Ma podstawową wiedzę na 
temat kosztów oraz o ich 
relacjach do innych nauk 
ekonomicznych 

Ma podstawową 
wiedzę na temat 
kosztów oraz o ich 
relacjach do innych 
nauk ekonomicznych. 
Ma wiedzę na temat 
klasyfikacji kosztów.  

Ma podstawową wiedzę 
na temat kosztów oraz o 
ich relacjach do innych 
nauk ekonomicznych. Ma 
wiedzę na temat 
klasyfikacji kosztów oraz 
ich kalkulacji.  

EK_W02 

Nie zna wybranych metod 
i technik gromadzenia i 
analizowania kosztów, 
umożliwiających analizę 
zjawisk i procesów 
rynkowych wpływających 
na osiąganie celów przez 
przedsiębiorstwa 

Zna podstawowe metody i 
techniki gromadzenia i 
analizowania kosztów, 
umożliwiających analizę 
zjawisk i procesów 
rynkowych wpływających na 
osiąganie celów przez 
przedsiębiorstwa 

Zna podstawowe 
metody i techniki 
gromadzenia i 
analizowania kosztów, 
umożliwiających 
analizę zjawisk i 
procesów rynkowych 
wpływających na 
osiąganie celów przez 
przedsiębiorstwa oraz 
umie sporządzić 
odpowiednie 
zestawienia. 

Zna podstawowe metody i 
techniki gromadzenia i 
analizowania kosztów, 
umożliwiających analizę 
zjawisk i procesów 
rynkowych wpływających 
na osiąganie celów przez 
przedsiębiorstwa oraz 
umie sporządzić 
odpowiednie zestawienia 
wraz z ich analizą.  

EK_U03 

Nie potrafi wykorzystywać 
pozyskanej podstawowej 
wiedzy dla wyjaśnienia 
przyczyn i przebiegu 
zmian wybranych 
zagadnień 
ekonomicznych 
i procesów zarządczych 
dotyczących dziedzin 
właściwych dla kierunku 
„zarządzanie” na 
podstawie analizy 
kosztów jednostki 
gospodarczej 

Potrafi wykorzystać 
pozyskaną podstawową 
wiedze dla wyjaśnienia 
przyczyn i przebiegu zmian 
wybranych zagadnień 
ekonomicznych i procesów 
zarządczych dotyczących 
dziedzin właściwych dla 
kierunku „zarządzanie” na 
podstawie analizy kosztów 
jednostki gospodarczej 

Potrafi wykorzystywać 
pozyskaną 
podstawową wiedze dla 
wyjaśnienia przyczyn i 
przebiegu zmian 
wybranych zagadnień 
ekonomicznych 
i procesów 
zarządczych 
dotyczących dziedzin 
właściwych dla 
kierunku „zarządzanie” 
na podstawie analizy 
kosztów jednostki 
gospodarczej jednak 
popełnia liczne błędy 

Potrafi wykorzystywać 
pozyskaną podstawową i 
zaawansowaną wiedze 
dla wyjaśnienia przyczyn i 
przebiegu zmian 
wybranych zagadnień 
ekonomicznych 
i procesów zarządczych 
dotyczących dziedzin 
właściwych dla kierunku 
„zarządzanie” na 
podstawie analizy kosztów 
jednostki gospodarczej 

EK_U04 

Nie potrafi proponować 
rozwiązania problemów 
występujących 
w przedsiębiorstwie jako 
konsekwencje 
podejmowanych decyzji 
gospodarczych na 
podstawie analizy 
kosztów działalności 
jednostki 

Potrafi proponować 
podstawowe rozwiązania 
problemów występujących 
w przedsiębiorstwie jako 
konsekwencje 
podejmowanych decyzji 
gospodarczych na 
podstawie analizy kosztów 
działalności jednostki 

Potrafi proponować 
rozwiązania problemów 
występujących 
w przedsiębiorstwie 
jako konsekwencje 
podejmowanych decyzji 
gospodarczych na 
podstawie analizy 
kosztów działalności 
jednostki jednak 
popełnia błędy 

Potrafi proponować 
rozwiązania problemów 
występujących 
w przedsiębiorstwie jako 
konsekwencje 
podejmowanych decyzji 
gospodarczych na 
podstawie analizy kosztów 
działalności jednostki 



EK_K05 

Nie ma świadomości 
poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego 
rozwoju osobistego i 
zawodowego, nie jest 
przygotowany do podjęcia 
studiów drugiego stopnia 

Ma świadomość w stopniu 
podstawowym poziomu 
swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego 
rozwoju osobistego i 
zawodowego, jest 
przygotowany do podjęcia 
studiów drugiego stopnia 

Ma świadomość w 
stopniu 
średniozaawansowany
m poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę 
ciągłego rozwoju 
osobistego i 
zawodowego, jest 
przygotowany do 
podjęcia studiów 
drugiego stopnia 

Ma świadomość w stopniu 
zaawansowanym poziomu 
swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego rozwoju 
osobistego i zawodowego, 
jest przygotowany do 
podjęcia studiów drugiego 
stopnia 

EK_K06 

Nie potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące 
realizacji określonego 
przez siebie lub innych 
zadania oraz efektywnie 
organizować pracę 
własną i kierowanego 
przez siebie zespołu 

Potrafi, na poziomie  określić 
priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub 
innych zadania oraz na 
poziomie podstawowym 
efektywnie organizować 
pracę własną i kierowanego 
przez siebie zespołu 

Potrafi odpowiednio 
określić priorytety 
służące realizacji 
określonego przez 
siebie lub innych 
zadania  

Potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące 
realizacji określonego 
przez siebie lub innych 
zadania oraz efektywnie 
organizować pracę własną 
i kierowanego przez siebie 
zespołu 

 
 

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 10 8 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 20 10 

3. Konsultacje z nauczycielem - - 

Razem 1+2+3 30 18 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) ¾ ¾ 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 20 32 

Razem 4+5 20 32 

SUMA 1+2+3+4+5 50 50 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2 

 
Literatura podstawowa Jan Matuszewicz, Rachunek kosztów - podręcznik (wyd. 2011), 

wydawnictwo: Finans-Servis 
Literatura uzupełniająca Irena Sobańska, Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, 

CH Beck, 2009 

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



 
 


