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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Gùównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfik¹ ró¿nych pozycji akty-
wów, pasywów, kosztów i przychodów w stopniu, umo¿liwiaj¹cym ewidencjonowanie zùo¿o-
nych operacji gospodarczych, sporz¹dzanie cz¹stkowych sprawozdañ finansowych (bilansu 

oraz rachunku zysków i strat) oraz takie rozumienie ich tre�ci, które umo¿liwi  wykorzystanie 

tych sprawozdañ do analizy finansowej i ekonomicznej przedsiêbiorstwa. Celem przedmiotu 

jest tak¿e zapoznanie studentów z zasadami i standardami rachunkowo�ci w skali miêdzy-
narodowej oraz z relacj¹ polskiego prawa bilansowego do prawa miêdzynarodowego. 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma pro-

wadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów kie-

runkowych 

odniesienie do 

efektów ob-

szarowych 

W_01 

Student ma podstawow¹ wiedzê dotycz¹c¹ harmo-
nizacji i standaryzacji rachunkowo�ci w skali miê-

dzynarodowej, celów i uwarunkowañ tych procesów, 

instrumentów wykorzystywanych do osi¹gania za-
mierzonych celów, instytucji zajmuj¹cych siê two-
rzeniem miêdzynarodowych standardów rachunko-
wo�ci i miêdzynarodowych standardów sprawoz-
dawczo�ci finansowej. Posiada wiedzê w zakresie 

relacji polskiego prawa bilansowego do miêdzynaro-
dowych norm i standardów rachunkowo�ci, zaleca-
nych do stosowania przez instytucje miêdzynarodo-
we.  

wykùad 
K_W09 
K_W13 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W07 

W_02 

Student posiada rozwiniêt¹ wiedzê dotycz¹c¹ ró¿-

nych skùadników aktywów i pasywów jednostki, za-
sad ich wyceny w dniu nabycia, sprzeda¿y, likwidacji 

itp. w stopniu, umo¿liwiaj¹cym rozumienie istoty 
i skutków ekonomicznych i finansowych zùo¿onych 

operacji gospodarczych z udziaùem tych skùadników.  

wykùad, 

ãwiczenia 
K_W10 
K_W14 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W11 

W_03 

Student posiada rozwiniêt¹ wiedzê dotycz¹c¹ iden-
tyfikacji i systematyzacji kosztów wùasnych i przy-
chodów przedsiêbiorstw, umo¿liwiaj¹c¹ rozumienie 

ewidencji kosztów w ukùadach rodzajowym i kalkula-
cyjnym oraz zasad miêdzyokresowych rozliczeñ 

kosztów i przychodów.     

wykùad 
ãwiczenia 

K_W10 
K_W14 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W11 

W_04 

Student ma pogùêbion¹ wiedzê dotycz¹c¹ budowy 

i zasad sporz¹dzania sprawozdañ finansowych 

w podmiotach gospodarczych, w tym bilansu i ra-
chunku zysków i strat w stopniu, umo¿liwiaj¹cym ich 

samodzielne sporz¹dzanie oraz wykorzystanie do 
analizy finansowej i ekonomicznej przedsiêbiorstwa.  

wykùad, 

ãwiczenia 
K_W08 
K_W14 

S1A_W08 

U_01 

Student potrafi identyfikowaã i interpretowaã pozycje 

aktywów i pasywów w rozwiniêtej wersji bilansu oraz 
kosztów i przychodów w porównawczym i kalkula-
cyjnym rachunku zysków i strat. Potrafi scharaktery-
zowaã zasady wyceny poszczególnych skùadników  

aktywów i pasywów, kosztów i przychodów 

z uwzglêdnieniem wymagañ prawnych a tak¿e do-
konaã tej¿e wyceny w odniesieniu do wybranych 

skùadników.  

wykùad 
ãwiczenia 

K_U03 
K_U11 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U04 
S1A_U06 

U_02 

Student potrafi ewidencjonowaã zùo¿one operacje 

gospodarcze zachodz¹ce w przedsiêbiorstwie 

z uwzglêdnieniem wystêpuj¹cych obci¹¿eñ podat-
kowych.  

wykùad 

ãwiczenia 
K_U11 

S1A_U01 
S1A_U04 
S1A_U06 

U_03 
Student potrafi samodzielnie sporz¹dziã bilans 

i rachunek zysków i strat z wykorzystaniem informa-
wykùad 

ãwiczenia 
K_U12 S1A_U05 



cji, zaewidencjonowanych na kontach bilansowych 
i wynikowych. Potrafi zinterpretowaã i analizowaã 

poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków 

i strat pod k¹tem ewentualnej oceny sytuacji maj¹t-
kowej i finansowej podmiotów gospodarczych. 

K_01 

Student rozumie potrzebê staùego uzupeùniania wie-
dzy z zakresu rachunkowo�ci finansowej w kontek-
�cie zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ prawnych, 

w tym miêdzynarodowych.  

wykùad, 

ãwiczenia 
K_K01 
K_K05 

S1A_K01 
S1A_K06 

K_02 

Student ma �wiadomo�ã roli i znaczenia 

wiarygodnych sprawozdañ finansowych dla oceny 

ekonomicznej i finansowej podmiotów 

gospodarczych oraz konieczno�ci przestrzegania 

norm i zasad w procesie ich sporz¹dzania, 

wynikaj¹cych z teorii rachunkowo�ci i z przepisów 

prawa bilansowego. 

wykùad, 

ãwiczenia K_K10 
S1A_K04 
S1A_K07 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 

Harmonizacja i standaryzacja rachunkowo�ci 

Istota, przyczyny i cele harmonizacji rachunkowo�ci w skali miêdzynarodowej. 

Instrumenty i narzêdzia harmonizacji. Instytucje miêdzynarodowe zajmuj¹ce 

siê tworzeniem miêdzynarodowych norm i standardów. MSR a polskie prawo 

bilansowe.  

W_01 
K_01 

2 

Wycena bilansowa aktywów i pasywów 

Warto�ã w rachunkowo�ci i jej pomiar (koszt historyczny, koszt odtworzenia, 

koszt realizacji, koszt bie¿¹cy). Istota wyceny bilansowej. Kategorie cen 

i warto�ci stosowane do wyceny skùadników bilansu: cena nabycia, cena (war-
to�ã) sprzeda¿y netto, koszt wytworzenia produktu, warto�ã godziwa. Utrata 

warto�ci. Generalne zasady wyceny aktywów i pasywów. Likwidacja dziaùal-
no�ci. 

W_02 
U_01 
K_02 

 

3 
4 

Ewidencja �rodków trwaùych 

Interpretacja ekonomiczna i prawna �rodków trwaùych. Klasyfikacja rodzajowa 

�rodków trwaùych. �ródùa pozyskiwania �rodków trwaùych. Umorzenie 

i amortyzacja �rodków trwaùych. Funkcje amortyzacji. Metody okre�lania odpi-
sów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Umorzenie i amortyzacja �rodków 

trwaùych w �wietle obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych. Ulepszenie lub remont 

�rodka trwaùego. Naprawa lub remont �rodka trwaùego. Zbycie lub likwidacja 

�rodka trwaùego. Zasady ewidencji ró¿nych operacji gospodarczych dotycz¹-

cych �rodków trwaùych.   

W_02 
U_01 
U_02 
K_02 

5 

Zapasy 

Interpretacja zapasów. Klasyfikacja zapasów. Ogólne zasady wyceny 

zapasów. Materiaùy. Ewidencja materiaùów. Towary � ewidencja obrotu. 
Produkty gotowe � ewidencja. Inwentaryzacja zapasów.  

W_02 
U_01 
U_02 
K_02 

6 
Úrodki pieniê¿ne 

Aktywa pieniê¿ne � interpretacja i klasyfikacja. Inwentaryzacja �rodków pie-
niê¿nych. Wycena �rodków pieniê¿nych. Ewidencja �rodków pieniê¿nych.  

W_02 
U_01 
U_02 
K_02 

7 

Rozrachunki i roszczenia 

Pojêcie i klasyfikacja rozrachunków. Wycena rozrachunków w ci¹gu roku ob-
rotowego i na dzieñ bilansowy. Odpisy aktualizuj¹ce nale¿no�ci. Inwentaryza-
cja rozrachunków. Ewidencja i dokumentacja rozrachunków.  

W_02 
U_01 
U_02 
K_02 

8 
Ewidencja kapitaùów wùasnych  

Istota i klasyfikacja kapitaùów wùasnych. Kapitaùy podstawowe � interpretacja 
i ujêcie ksiêgowe. Kapitaù zapasowy. Kapitaù (fundusz) z aktualizacji wyceny. 

W_02 
U_01 
U_02 



Zysk (strata) netto z lat ubiegùych. Wynik netto. Schematy ksiêgowania opera-
cji gospodarczych dotycz¹cych kapitaùów wùasnych.  

K_02 

9 

Tworzenie i ewidencja rezerw 

Interpretacja rezerw. Rezerwy na zobowi¹zania i przyczyny ich powstawania. 

Wycena rezerw. Rezerwa na restrukturyzacjê dziaùalno�ci przedsiêbiorstwa. 

Rezerwa na podatek dochodowy. Ewidencja rezerw. 

W_02 
U_01 
U_02 
K_02 

10 
11 

Koszty wùasne przedsiêbiorstwa i ich ewidencja  

Istota i klasyfikacja kosztów wùasnych. Zale¿no�ã sposobu ewidencji kosztów 

wùasnych od ukùadu klasyfikacyjnego kosztów. Ewidencja kosztów wùasnych 

w ukùadzie rodzajowym. Ewidencja kosztów w ukùadzie kalkulacyjnym. 
Ewidencja rozliczania kosztów wùasnych.  

W_03 
U_01 
U_02 
K_02 

12 

Miêdzyokresowe rozliczenia kosztów i ich ewidencja 

Istota i przyczyny miêdzyokresowych rozliczeñ kosztów wùasnych 

przedsiêbiorstwa. Rozliczenia miêdzyokresowe bierne. Rozliczenia 
miêdzyokresowe czynne. Ewidencja rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów 

i ich wpùyw na wiarygodno�ã wyniku finansowego przedsiêbiorstwa.  

W_03 
U_01 
U_02 
K_02 

13 

Ewidencja przychodów 

Pojêcie i klasyfikacja przychodów. Ewidencja przychodów ze sprzeda¿y pro-
duktów. Ewidencja przychodów ze sprzeda¿y towarów i materiaùów. Ewiden-
cja przychodów ze sprzeda¿y usùug. Przychody przyszùych okresów i ich ewi-
dencja.  

W_03 
U_01 
U_02 
K_02 

14 

Wynik finansowy przedsiêbiorstwa i jego obci¹¿enia  

Interpretacja wyniku finansowego. Elementy wyniku finansowego. Warianty 
ewidencyjne ustalania wyniku finansowego. Obci¹¿enia wyniku finansowego.  

Wynik finansowy brutto a podstawa opodatkowania. Podatek dochodowy 
i jego ewidencja. Odroczony podatek dochodowy.   

W_03 
U_01 
U_02 
U_03 
K_02 

15 

Sprawozdawczo�ã finansowa  

Cele i funkcje sprawozdawczo�ci finansowej. Sprawozdanie finansowe przed-
siêbiorstwa i jego elementy w �wietle obowi¹zuj¹cego prawa bilansowego. 

Badanie sprawozdañ finansowych. Konsolidacja sprawozdañ finansowych.  

W_01 
W_04 
U_03 
K_02 

 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 

Nr zajêã 

ãwicz. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 

Ewidencyjne i rachunkowe aspekty podatku od towarów i usùug (podat-

ku VAT) 

Syntetyczna charakterystyka podatku od towarów i usùug (podatku VAT) 

z punktu widzenia potrzeb rachunkowo�ci. Podatek VAT a koszty i przychody 

podatnika. Ewidencja podatku VAT oraz ewidencja rozliczeñ z US z tytuùu 

podatku VAT. Przykùady ewidencji operacji gospodarczych, dotycz¹cych za-
kupu i sprzeda¿y, w których wystêpuje podatek VAT. 
Metody amortyzacji �rodków trwaùych 

Analiza metod naliczania umorzenia i amortyzacji (metoda liniowa i degre-
sywna) � aspekty teoretyczne i prawne. Okre�lanie warto�ci pocz¹tkowej 

�rodków trwaùych. Stawki amortyzacyjne. Przygotowywanie planu amortyza-
cji. 

U_01 
K_01 
K_02 

2 

Identyfikacja i ewidencja operacji gospodarczych dotycz¹cych �rodków 

trwaùych 

Identyfikacja operacji gospodarczych z udziaùem �rodków trwaùych. Ewiden-
cja zùo¿onych operacji gospodarczych dotycz¹cych �rodków trwaùych, w tym: 

zakupu i przyjêcia do eksploatacji �rodków trwaùych wymagaj¹cych 

i niewymagaj¹cych monta¿u, bezpùatnego otrzymania �rodka trwaùego, 

sprzeda¿y �rodków trwaùych, umorzenia i amortyzacji oraz likwidacji �rodka 

trwaùego. 

W_02 
U_02 
K_01 
K_02 

3 

Identyfikacja i ewidencja operacji gospodarczych dotycz¹cych zapasów 

magazynowych 

Identyfikacja i analiza operacji gospodarczych z udziaùem ró¿nych typów 

zapasów magazynowych.  Analiza metod wyceny materiaùów, towarów i pro-
duktów gotowych. Ewidencja zùo¿onych operacji dotycz¹cych zakupu i roz-

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 



chodu materiaùów. Metody wyceny rozchodu materiaùów z magazynu wg 

staùych i zmiennych cen ewidencyjnych.   

4 

Identyfikacja i ewidencja operacji gospodarczych dotycz¹cych �rodków 

pieniê¿nych w kasie i na rachunkach bankowych 

Identyfikacja ró¿nych form �rodków pieniê¿nych z punktu widzenia rachun-
kowo�ci. Identyfikacja kont ksiêgowych wykorzystywanych do ewidencji �rod-
ków pieniê¿nych. Ewidencja operacji gospodarczych z udziaùem ró¿nych form  

i sposobów pùatno�ci � gotówkowych i bezgotówkowych.  

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 

5 

Identyfikacja i ewidencja operacji gospodarczych dotycz¹cych rozra-

chunków  

Systematyzacja i identyfikacja rozrachunków wedùug klasyfikacji podmiotowej 

i przedmiotowej. Ewidencja operacji gospodarczych dotycz¹cych rozrachun-
ków z dostawcami i odbiorcami, z tytuùu wynagrodzeñ, z pracownikami, 

z Zakùadem Ubezpieczeñ Spoùecznych, z Urzêdem Skarbowym. 

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 

6 

Opracowanie bilansu jako elementu sprawozdania finansowego pod-

miotu 

Zasady sporz¹dzania bilansu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrze-
�nia 1994 r. o rachunkowo�ci. Dziaùania na kontach bilansowych umo¿liwia-
j¹ce zamkniêcie kont. Inwentaryzacja sald kont bilansowych. Zestawienie 

obrotów i sald. Sporz¹dzenie bilansu na podstawie sald kont bilansowych.  

W_02 
W_04 
U_02 
U_03 
K_01 
K_01 

7 

Identyfikacja i ewidencja wynikowych operacji gospodarczych 

Ewidencja kosztów w ukùadzie rodzajowym. Ewidencja kosztów w ukùadzie 

kalkulacyjnym. Ewidencja rozliczania kosztów. Ewidencja ró¿nych rodzajów 

przychodów. Korespondencja kont kosztów i przychodów z kontem wynik 

finansowy. Zasady funkcjonowania konta Wynik finansowy. 

W_03 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 

8 

Ustalanie i ewidencja wyniku finansowego  

Zasady ustalania wyniku finansowego metod¹ statystyczn¹ � przykùad.  
Wykorzystania metody ksiêgowej do ustalenia wyniku finansowego na przy-
kùadzie podmiotu gospodarczego.  
Kolokwium zaliczeniowe 

W_04 
U_01 
U_02 
U_03 
K_01 
K_02 

 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 

Nr zajêã 

lab. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

   
   
   
   

 
 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Egzamin pisemny  

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien wskazaã cele i instrumenty harmonizacji rachun-
kowo�ci w skali miêdzynarodowej. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien dodatkowo 

potrafiã opisaã wybrane zagadnienia, podlegaj¹ce harmonizacji oraz uzasadniã konieczno�ã 

ich ujednolicania w skali miêdzynarodowej.    

W_02 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien znaã istotê i ró¿nice miêdzy poszczególnymi 

skùadnikami aktywów i pasywów, wystêpuj¹cych w rozwiniêtej wersji bilansu, metody ich wy-
ceny oraz zidentyfikowaã typowe operacje gospodarcze z udziaùem tych¿e skùadników. Aby 

uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student powinien ponadto potrafiã sformuùowaã wpùyw zmian 

danego skùadnika maj¹tkowego lub êródùa finansowania na inne pozycje aktywów i pasywów 

oraz wzajemne relacje miêdzy nimi.  

W_03 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien znaã zasady ewidencji kosztów wùasnych 

w podmiotach gospodarczych w ukùadzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Aby uzyskaã ocenê 

bardzo dobr¹, student powinien ponadto znaã zasady i przydatno�ã ewidencji kosztów w in-
nych przekrojach klasyfikacyjnych oraz zasady rozliczeñ kosztów, ewidencjonowanych w ró¿-

nych ukùadach.  

W_04 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien znaã zasady weryfikacji danych êródùowych oraz  
zasady sporz¹dzania bilansu i rachunku zysków i strat w ukùadzie porównawczym i kalkulacyj-
nym. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student powinien zidentyfikowaã ró¿nice i podobieñ-

stwa miêdzy ww. sprawozdaniami oraz ich przydatno�ã analityczn¹.  

U_01 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, potrafi zidentyfikowaã pozycje aktywów i pasywów w roz-
winiêtej wersji bilansu oraz pozycje kosztów i przychodów w porównawczym i kalkulacyjnym 

rachunku zysków i strat a tak¿e potrafi opisaã podstawowe zasady ich wyceny. Aby uzyskaã 
ocenê bardzo dobr¹, student dodatkowo potrafi dokonaã wyceny wybranych skùadników akty-
wów i pasywów, kosztów i przychodów z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych wymagañ praw-
nych.   

U_02 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, potrafi ewidencjonowaã typowe zùo¿one operacje gospo-
darcze zachodz¹ce w przedsiêbiorstwie z uwzglêdnieniem wystêpuj¹cych obci¹¿eñ podatko-
wych. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student powinien dodatkowo umieã ewidencjonowaã 

niestandardowe zùo¿one operacje gospodarcze oraz uzasadniã sposób tej ewidencji.  

U_03 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, potrafi samodzielnie sporz¹dziã bilans i rachunek zysków 

i strat w ukùadzie porównawczym i kalkulacyjnym na podstawie informacji, pochodz¹cych 

z kont bilansowych i wynikowych. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student powinien dodat-
kowo umieã dokonaã wùasnej interpretacji i oceny przydatno�ci sporz¹dzonych sprawozdañ 

dla potrzeb analitycznych.  

K_01 

Obserwacja postawy studenta podczas zajêã dydaktycznych, dyskusja podczas ãwi-

czeñ 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien rozumieã potrzebê staùego uzupeùniania wiedzy 

z zakresu rachunkowo�ci finansowej, wynikaj¹c¹ z uwarunkowañ krajowych i miêdzynarodo-
wych oraz na bie¿¹co j¹ uzupeùniaã. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien uzupeùniaã tê 

wiedzê w zakresie szerszym od czùonków grupy. 

K_02 

Obserwacja postawy studenta podczas zajêã dydaktycznych, rozwi¹zywanie zadañ 

problemowych na ãwiczeniach, dyskusja podczas ãwiczeñ 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien mieã �wiadomo�ã roli i znaczenia wiarygodnych 

sprawozdañ finansowych dla oceny ekonomicznej i finansowej podmiotów gospodarczych 

oraz roli, jak¹ w tym procesie odgrywa czùowiek. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹ powinien � 
podczas rozwi¹zywania zadañ problemowych � wskazaã na mo¿liwo�ã zastosowania alterna-
tywnych metod i sposobów � zwiêkszaj¹cych jako�ã i wiarygodno�ã sprawozdañ finansowych 

 



Nakùad pracy studenta 
 

Bilans punktów ECTS 

Rodzaj aktywno�ci obci¹¿enie studenta 

Udziaù w wykùadach 12 godz. 

Udziaù w ãwiczeniach 6 godz. 

Udziaù w laboratoriach  

Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 6 godz. 

Udziaù w zajêciach projektowych  

Konsultacje projektowe  

Udziaù w egzaminie 2 godz. 

  
Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczy-

ciela akademickiego 
26 godz. 
(suma) 

Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach wy-

magaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1 ECTS 

Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 20 godz. 

Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  

Wykonanie sprawozdañ  

Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  

Wykonanie projektu lub dokumentacji  

Przygotowanie do egzaminu 35 godz. 

  

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 75 godz. 
(suma) 

Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samo-

dzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

3 ECTS 

Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  101 godz. 
Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
4 ECTS 

Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 6+6+20=32 

Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1,3 ECTS 
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