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Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Rachunkowość stanowi uniwersalny i elastyczny system informacyjno-kontrolny, który 

umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych liczbowych. Zebrane dane pomagają w 

prowadzeniu działalności poprzez dostarczanie odpowiednich informacji niezbędnych do 

racjonalnego podejmowania decyzji. Celem przedmiotu jest przybliżenie zasad, jakie 

obowiązują w rachunkowości. Ponadto zaprezentowanie sposobu prezentowania danych o 

sytuacji majątkowej oraz sposobach ustalenia efektów dzialalności jednostki (wyniku 

finnasowego) i porówannaich zysku ze środkami pieniężnymi.  

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: Prezentacja, dyskusja, analiza materiałow źrodłowych, studium przypadku  

Pełny opis przedmiotu: 

Wykład: Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa. Zasady prowadzenia 

rachunkowości w Polsce i na świecie. Podstawy prawne dotyczące zasad prowadzenia 

rachunkowości finansowej w Polsce. Aktywa jednostki: definicje, podział, fukcje w 

przedsiębiorstwie. Pasywa - źródła finansowania majątku jednostki gospodarującej: 

klasyfikacja i rola w przedsiebiorstwie. Bilans majątkowy – istota, układ i ważniejsze 

rodzaje bilansów księgowych. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów. Kategorie cen 

i kosztów stosowane w wycenie bilansowej. Operacje gospodarcze: klasyfikacja i 

dokumentacja księgowa. Konta księgowe - podstawowe urządzenia ewidencyjne: 

klasyfikacja i zasady funkcjonowania. Pojęcie i podstawowa klasyfikacja kosztów na 

potrzeby rachunkowości finansowej. Kategorie wynikowe - koszty i przychody: definicje, 

źródła powstawania i oddziaływanie na wynik finansowy. Rachunek zysków i strat w 

jednostce prowadzącej działalność gospodarczą. Księgowe ustalenie wyniku na różnych 

poziomach działalności przedsiębiorstwa. Rachunek przepływów pieniężnych – istota i 

podstawowe metody sporządzania..  

Ćwiczenia: 

Dokumentacja procesów gospodarczych. Dokumenty księgowe - zasady sporządzania i 

kontroli (na przykładzie faktury). Klasyfikacja majątku na potrzeby zestawienia 

bilansowego. Podział operacji gospdoarczych i ich wpływ na bilans majątkowy. 

Ewidencja operacji gospodarczych - urządzenia ewidencyjne. Ewidencja środków 

pieniężnych. Ewidencja obrotu magazynowego. Wycena zapasów. Ewidencja obrotu 

towarowego. Ewidencja środków trwałych. Ustalanie wartości początkowej i zużycia 

aktywów trwałych.  Podstawowe kategorie przychodów i kosztów. Ustalanie wyniku 

finansowego. Rachunek przepływów  pieniężnych - obliczanie salda środków pieniężnych 

jednostki. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ekonomia 

Założenia wstępne: Znajomość zasad funkcjonowania podmiotu gospodarczego 

Efekty kształcenia: 

01 – zna podstawowe zasady 

rachunkowości 

02 – potrafi zdefiniować i rozróżnia  

aktywa i pasywa 

 

03 – rozróżnia operacje bilansowe i wynikowe, 

potrafi obliczyć wysokość kosztów i odnieść do 

bilansu i rachunku wyników 

04 – umie rozróżnić kategorię wynik finansowy 

i środki pieniężne 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt 02, 03, 04 - aktywność studenta na ćwiczeniach  

Efekt 03, 04 - kolokwium ćwiczeniowe 

01, 02, 03, 04 - egzamin końcowy w formie testu 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Imienne prace studentów łącznie z pytaniami (kolokwium), test w formie papierowej, 

dokumentowanie aktywności na listach studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Za aktywność na ćwiczeniach  student może otrzymać 5%, za kolokwium sprawdzające 

45%, a za test z materiału wykładowego 50%. Ocena na zaliczenie jest średnią z ćwiczeń i 

wykładów. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sale wykładowe i seminaryjne 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Olchowicz I., (2009), Podstawy rachunkowości , T 1. Wydanie 7, Difin (dodruk 2011). 

2. Sawicki K. red. (2009): „Podstawy rachunkowości.” PWE, Warszawa. 

3. Bereżnicka J., Franc_dabrowska J., (2006), Podstawy rachunkowości, Wyd. SGGW. 

4. Ustawa o rachunkowości Dz. U. nr 121 poz. 591 z 1994 r., z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity; DzU  2013, poz. 

330. 

UWAGI: Brak
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna podstawowe zasady rachunkowości K_W16, K_U16  

02 potrafi zdefiniować i rozróżnia  aktywa i pasywa K_U05, K_U16, K_K05 

03 rozróżnia operacje bilansowe i wynikowe, potrafi obliczyć 

wysokość kosztów, odnieść do bilansu i rachunku wyników 

K_W16, K_U05, K_K05 

04 umie rozróżnić kategorię wynik finansowy i środki pieniężne K_W16, K_U05, K_K05 

05             


