
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Zarządzanie 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 4 

 
Nazwa przedmiotu Rachunkowość finansowa   

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne - 30 

 wykłady Studia stacjonarne – 15 
Studia niestacjonarne – 15 

 inne formy Studia stacjonarne – 15 
Studia niestacjonarne – 15 

 

Cele kształcenia:  Student nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie ujęcia w księgach 
rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, poza 
operacyjną i finansową dotyczących: 

 aktywów trwałych  

 aktywów obrotowych  

 kapitałów (funduszy) własnych  

 zobowiązań i rezerw na zobowiązania  

 księgowe ujęcie procesu sprzedaży produktów i towarów: 

 ujęcie w księgach rachunkowych pozostałej działalności operacyjnej 

 ustalanie wyniku finansowego i jego rozliczanie 

 

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 Identyfikuje, definiuje podstawową terminologię 
zawartą w ustawie o rachunkowości 

K_W01 
P6S_WG 

EK_W02 Zna wybrane metody i techniki rejestracji zdarzeń 
gospodarczych 

K_W02 
P6S_WG 

EK_W03 Posiada podstawową wiedzę o zależnościach między 
gospodarką a jednostką gospodarczą 

K_W03 P6S_WG 

EK_U04 
potrafi posługiwać się podstawową terminologią 
zawartą w ustawie o rachunkowości   

K_U01 P6S_UW 

EK_U05 
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną 
dla dokonywania prostych ewidencji księgowych  

K_U02 P6S_UW 

EK_K06 

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_K07 

jest gotowy do samodzielnego zdobywania i 
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności 
profesjonalnych w warunkach procesów 
integracyjnych w Europie i globalizacji w świecie  

K_K04 P6S_KO 

 
 
 



Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady  

T_01 

Ewidencja aktywów  EK_W01 
EK_W03 
EK_U04 
EK_K06 
EK_K07 

T_02 

Ewidencja pasywów EK_W01 
EK_W03 
EK_U04 
EK_K01 
EK_K02 

T_03 

Ewidencja kosztów i przychodów  EK_W01 
EK_W03 
EK_U01 
EK_K06 
EK_K07 

T_04 

Ustalanie wyniku finansowego  EK_W01 
EK_W03 
EK_U04 
EK_K06 
EK_K07 

 
 

 Ćwiczenia  

T_05 

Ewidencja środków trwałych ( w tym amortyzacja)  EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 

T_06 

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji 
długoterminowych  

EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 

T_07 

Ewidencja aktywów pieniężnych  EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 

T_08 

Ewidencja kredytów bankowych i krótkoterminowych aktywów 
finansowych  

EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 

T_09 

Ewidencja rozrachunków (w tym wynagrodzenia)  EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 

T_10 

Ewidencja materiałów  EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 

T_11 

Ewidencja kosztów  EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 

T_12 

Ewidencja produktów pracy wraz z kręgiem kosztów i kalkulacją 
kosztów 

EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 

T_13 
Ewidencja przychodów oraz zysków i strat nadzwyczajnych  EK_W02 

EK_W03 
EK_U04 



EK_U05 

T_14 

Ustalenie wyniku finansowego metodą kalkulacyjną i porównawczą z 
ustaleniem zmiany stanu produktów 

EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 

T_15 

Ewidencja kapitałów (w tym podział wyniku finansowego) i rezerw  EK W02 
EK W03 
EK_U04 
EK_U05 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 

programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień T_01 – T_04 

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_05 – T_15 

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 
identyfikuje, definiuje 
podstawową terminologię 
zawartą w ustawie o 
rachunkowości 

Student/ka identyfikuje, 
definiuje podstawową 
terminologię zawartą w 
ustawie o rachunkowości 

Student/ka nie 
identyfikuje, definiuje 
podstawową 
terminologię zawartą w 
ustawie o 
rachunkowości wraz z 
umiejętnością podania 
przykładów 

Student/ka nie 
identyfikuje, definiuje 
podstawową terminologię 
zawartą w ustawie o 
rachunkowości wraz z 
umiejętnością podania 
przykładów w podanej 
przez prowadzącego 
branży  

EK_W02 
Student/ka nie zna 
wybranych metody i 
techniki rejestracji 
zdarzeń gospodarczych 

Student/ka zna wybrane 
metody i techniki rejestracji 
zdarzeń gospodarczych, ale 
ma trudności z 
zastosowaniem ich w 
praktyce 

Student/ka zna 
wybrane metody i 
techniki rejestracji 
zdarzeń 
gospodarczych, ale 
popełnia błędy 
techniczne   

Student/ka zna wybrane 
metody i techniki 
rejestracji zdarzeń 
gospodarczych 

EK_W03 
Nie posiada podstawowej 
wiedzy o zależnościach 
między gospodarką a 
jednostką gospodarczą 

Posiada podstawową 
wiedzę o zależnościach 
między gospodarką a 
jednostką gospodarczą o 
szacuje zagrożenia   

Posiada podstawową 
wiedzę o zależnościach 
między gospodarką a 
jednostką gospodarczą 
i szacuje zagrożenia i 
kontynuacje 
działalności 

Posiada podstawową 
wiedzę o zależnościach 
między gospodarką a 
jednostką gospodarczą  



EK_U04 

Nie potrafi posługiwać się 
podstawową terminologią 
zawartą w ustawie o 
rachunkowości   

Potrafi posługiwać się 
podstawową terminologią 
zawartą w ustawie o 
rachunkowości oraz umie 
terminy zdefiniować.  

Potrafi posługiwać się 
podstawową 
terminologią zawartą w 
ustawie o 
rachunkowości oraz 
umie terminy 
zdefiniować i 
wykorzystywać.  

Potrafi posługiwać się 
podstawową terminologią 
zawartą w ustawie o 
rachunkowości oraz umie 
terminy zdefiniować i 
wykorzystywać wraz z 
przypisaniem do 
poszczególnych 
składników sprawozdania 
finansowego. 

EK_U05 

Nie potrafi wykorzystać 
podstawowej wiedzy 
teoretycznej dla 
dokonywania prostych 
ewidencji księgowych 

potrafi wykorzystać 
podstawową wiedzę 
teoretyczną dla 
dokonywania prostych 
ewidencji księgowych w 
zakresie aktywów  

potrafi wykorzystać 
podstawową wiedzę 
teoretyczną dla 
dokonywania prostych 
ewidencji księgowych 
aktywów i pasywów 

potrafi wykorzystać 
podstawową wiedzę 
teoretyczną dla 
dokonywania prostych 
ewidencji księgowych 
aktywów i pasywów oraz 
przychodów i kosztów 

EK_K06 

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_K07 

Nie jest gotowy do 
samodzielnego 
zdobywania i 
doskonalenia wiedzy oraz 
umiejętności 
profesjonalnych w 
warunkach procesów 
integracyjnych w Europie 
i globalizacji w świecie 

Jest gotowy do zdobywania i 
doskonalenia wiedzy oraz 
umiejętności 
profesjonalnych w 
warunkach procesów 
integracyjnych w Europie i 
globalizacji w świecie 

Jest gotowy do 
zdobywania w zespole i 
doskonalenia wiedzy 
oraz umiejętności 
profesjonalnych w 
warunkach procesów 
integracyjnych 
w Europie i globalizacji 
w świecie 

jest gotowy do 
samodzielnego 
zdobywania i 
doskonalenia wiedzy oraz 
umiejętności 
profesjonalnych w 
warunkach procesów 
integracyjnych w Europie i 
globalizacji w świecie 

 
 

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 15 15 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 15 15 

3. Konsultacje z nauczycielem 15 15 

Razem 1+2+3 45 45 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 U05 K06 K07 

Egzamin pisemny X X X X X X X 

Egzamin ustny        

Zaliczenie pisemne X X X X X X X 

Zaliczenie ustne        

Kolokwium pisemne        

Kolokwium ustne        

Test        

Projekt        

Praca pisemna        

Raport        

Prezentacja multimedialna        

Praca podczas ćwiczeń X X X X X X X 

Inne (jakie?) -        



5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
55 55 

Razem 4+5 55 55 

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

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 4 

 

Literatura podstawowa 1. Sawicki K (red), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw 
według polskiego prawa bilansowego oraz Dyrektyw UE i 
MSR/MSSF. Część I, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 
Wrocław 2008 

2. Świderska G.K. (red), Wzorcowy plan kont z komentarzem do 
ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości (wydanie II rozszerzone), Oficyna Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2012 

3. Ustawa z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091521223 

4. Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami uzgodnionymi z 
Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów, 
Wydawnictwo Rachunkowość Sp z o o, 2011 

Literatura uzupełniająca 1. Sawicki K (red), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według 
polskiego prawa bilansowego oraz Dyrektyw UE i MSR/MSSF. 
Część II Zadania z rozwiązaniami, Ekspert Wydawnictwo i 
Doradztwo, Wrocław 2009 

2. Sawicki K (red), Rachunkowość. Zasady prowadzenia według 
znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych. Część 
II. Zadania z rozwiązaniami, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 
Wrocław 2009 

3. Wskazane przez prowadzącego zajęcia inne pozycje literaturowe 
oraz akty prawne: http://isap.sejm.gov.pl/ 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091521223
http://isap.sejm.gov.pl/

