15. Rachunek kosztów i audyt finansowy
Kod

Nazwa

przedmiotu

przedmiotu

Rachunek kosztów i audyt finansowy

Kierunek

Finanse i rachunkowość - studia drugiego stopnia

Rodzaj przedmiotu lub modułu

C. Moduł kształcenia kierunkowego

Profil kształcenia (studiów)

praktyczny

Semestr

2

Osoba

koordynująca

przedmiot
Osoby prowadzące zajęcia
Język prowadzenia zajęć

Język polski

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta

Stacjonarne

Niestacjonarne

15

9

45

27

60

36





15

39

Razem 3+4

15

39

SUMA 1+2+3+4

75

75

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów

3

3

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i
studentów)
2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i
studentów)
Razem 1+2
3. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)
4. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe,
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Poznana problematyka finansów i rachunkowości.
Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
SYMBOL EKK
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ

(odniesienie
do kierunkowych
efektów uczenia
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się)
ma wiedzę – zna i rozumie:

Kod efektu
kierunkowego

w pogłębionym stopniu wybrane procesy, fakty oraz metody i teorie,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z finansów

FR.II_W01

główne tendencje rozwojowe finansów i rachunkowości

FR.II_W03

ma następujące umiejętności – potrafi, umie:
formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe
dla działalności zawodowej w zakresie finansów i rachunkowości

FR.II_U03

formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami
wdrożeniowymi i planistycznymi

FR.II_U04

stosować w działalności zawodowej zasady, metody i techniki rachunku
kosztów i audytu finansowego

FR.II_U06

stosować zasady, metody i techniki zarządzania (finansami, kosztami,)

FR.II_U07

stosować w praktyce działalności zawodowej wiedzę ukierunkowaną na
wyodrębnioną specjalność zawodową: rachunkowość i audyt finansowy

FR.II_U09

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest
gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

FR.II_K01

Cele kształcenia
Zapoznanie z kluczowymi zagadnieniami z zakresu współczesnego rachunku kosztów i zadaniami
audytu finansowego. Wypracowanie umiejętności w zakresie obliczania kosztu wytworzenia z
zastosowaniem zaawansowanych metod kalkulacyjnych oraz budżetowania i analizy kosztów.
Motywowanie do przyjmowania aktywnej postawy w zakresie pomiaru i wyceny kosztów,
wysuwania wniosków pod potrzeby zarządzania firmą.
Treści kształcenia
Wykłady:
–

Rachunek kosztów i jego założenia.

–

Klasyfikacja oraz zasady ewidencji i rozliczania kosztów. Pojęcie, modele i funkcje
rachunku kosztów. Zalety i wady poszczególnych modeli kosztów.

–

Rachunek kalkulacyjny kosztów.

–

Kalkulacja kosztów jednostkowych w rachunku kosztów pełnych i w rachunku kosztów
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zmiennych. Układ kalkulacyjny kosztów i jego przekroje. Kalkulacja podziałowa prosta,
współczynnikowa, odjemna i procesowa. Kalkulacja doliczeniowa – zleceniowa i
asortymentowa.
–

Budżetowanie kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

–

Istota, zasady i metody budżetowania kosztów. Budżet kosztów w systemie budżetów
przedsiębiorstwa. Ośrodki odpowiedzialności za koszty – systematyka i kryteria
wydzielania.

–

Budżetowanie kosztów stałych i zmiennych a rachunek kosztów.

–

Rozwinięta analiza kosztów.

–

Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Prezentacja kosztów w
rachunku zysków i strat. Wskaźnikowa analiza kosztów, interpretacja.

–

Nowoczesne modele rachunku kosztów.

–

Rachunek kosztów działań. Założenia rachunku kosztów działań. Identyfikacja działań i
nośników kosztów. Kalkulacja kosztów działań. Kalkulacja kosztów produktów. Rachunek
kosztów działań sterowany czasem. Obiektowy rachunek kosztów działań.

Rachunek

kosztów docelowych. Inne rachunki problemowe.
–

Kontrola i audyt w zarządzaniu kosztami.

–

Kontrola planu i wykonania kosztów. Analiza odchyleń. Audyt finansowy w
przedsiębiorstwie i sposoby jego organizacji. Plan zadania audytowego. Kontrola
finansowa a audyt finansowy. Analiza budżetu kosztów.

–

Audyt finansowy a ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej.

–

Zagrożenie kontynuacji działalności oraz metody predykcji ryzyka finansowego. Prognoza
trudności finansowych. Wzorce, normy, rozwiązania, organizacja audytu finansowego.

Inne formy zajęć:
–

Grupowanie kosztów w różnych układach pod potrzeby rachunkowości zarządczej i
finansowej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i ich wpływ na wynik finansowy.
Procedura rozliczania kosztów pośrednich.

–

Obliczanie kosztów jednostkowych z zastosowaniem kalkulacji podziałowej prostej,
współczynnikowej, odjemnej i procesowej.

–

Obliczanie kosztów jednostkowych z zastosowaniem
asortymentowej i zleceniowej.

kalkulacji doliczeniowej –

Kalkulacja kosztów jednostkowych w rachunku

kosztów pełnych i w rachunku kosztów zmiennych.
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–

Zastosowanie nowoczesnych modeli kosztów w optymalizacji wyników firm – założenia
modeli, ich zastosowanie. Zalety i wady modeli. Identyfikacja, pomiar i kalkulacja koszów
produktów w rachunku kosztów działań.

–

Wykorzystanie budżetowania kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem – sporządzanie
budżetów kosztów bezpośrednich, budżetu kosztów wydziałowych, budżetu kosztów
wytworzenia sprzedanych produktów.

–

Rozwinięta analiza kosztów. Wpływ

rachunku kosztów na wyniki

finansowe

przedsiębiorstwa. Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat. Wskaźnikowa analiza
kosztów.
–

Organizacja funkcji audytu w przedsiębiorstwie. Tworzenie planu zadania audytowego.
Plan analizy budżetów kosztów.
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finansami, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Instytut Certyfikacji Zawodowej
Księgowych, Warszawa 2016.
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zastosowania, PWE, Warszawa 2014.
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Cicha A. (red.), Zbiór zadań i pytań testowych z rachunkowości – stopień II,
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Metody i formy prowadzenia zajęć

Tak (X) / nie

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
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X

Wykład problemowy

X

Wykład informacyjny

X

Dyskusja

X

Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków

X

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

X

Gra dydaktyczna/symulacyjna

X

Metoda ćwiczeniowa
Metoda warsztatowa

X

Metoda projektu

X

Prezentacja multimedialna
Demonstracje dźwiękowe i/lub video

X

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

X
X

Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring)
Hospitacje zajęć realizowanych przez nauczycieli lub innych studentów
Samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi (uczniami, wychowankami)
Inne Symulator multimedialny, programy Optima, Xpertis,SAP.
Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się

X
Tak (X) / nie

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć

X

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć
Kolokwium pisemne śródsemestralne
Kolokwium ustne śródsemestralne
Test

X

Esej

X

Raport

X

Prezentacja multimedialna
Udział w debacie
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Projekt lub wytworzenie produktu

X

Sprawozdania z zajęć symulacji multimedialnej

X

Inne (jakie?) - …………………………....
Uwagi prowadzącego
Skala ocen i sposób ustalania ocen
Skala ocen:

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali:

niedostateczny (2)

Poniżej 55.00 % - ocena 2

dostateczny (3)

55.00 % i więcej - ocena 3

dostateczny plus (3,5)

60.00 % i więcej - ocena 3,5

dobry (4)

70.00 % i więcej - ocena 4

dobry plus (4,5)

80.00 % i więcej - ocena 4,5

bardzo dobry (5)

90.00 % i więcej - ocena 5
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