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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą harmonizacji 
i standaryzacji rachunkowości w skali międzynarodowej, 
celów i uwarunkowań tych procesów, instrumentów wy-
korzystywanych do osiągania zamierzonych celów, insty-
tucji zajmujących się tworzeniem międzynarodowych 
standardów rachunkowości i międzynarodowych stan-
dardów sprawozdawczości finansowej. Posiada wiedzę 
w zakresie relacji polskiego prawa bilansowego do mię-
dzynarodowych norm i standardów rachunkowości, zale-
canych do stosowania przez instytucje międzynarodowe. 

 
EKO1_W13 

W02 

Student posiada rozwiniętą wiedzę dotyczącą różnych 
składników aktywów i pasywów jednostki, zasad ich 
wyceny w dniu nabycia, sprzedaży, likwidacji itp. w stop-
niu, umożliwiającym rozumienie istoty i skutków ekono-
micznych i finansowych złożonych operacji gospodar-
czych z udziałem tych składników.  

 
EKO1_W14 

W03 

Student posiada rozwiniętą wiedzę dotyczącą identyfika-
cji i systematyzacji kosztów własnych i przychodów 
przedsiębiorstw, umożliwiającą rozumienie ewidencji 
kosztów w układach rodzajowym i kalkulacyjnym oraz 
zasad międzyokresowych rozliczeń kosztów i przycho-
dów.     

EKO1_W14 
 

W04 

Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą budowy 
i zasad sporządzania sprawozdań finansowych 
w podmiotach gospodarczych, w tym bilansu i rachunku 
zysków i strat w stopniu, umożliwiającym ich samodziel-
ne sporządzanie oraz wykorzystanie do analizy finanso-
wej i ekonomicznej przedsiębiorstwa.  

EKO1_W14 
 

Umiejętności 

U01 

Student potrafi identyfikować i interpretować pozycje 
aktywów i pasywów w rozwiniętej wersji bilansu oraz 
kosztów i przychodów w porównawczym i kalkulacyjnym 
rachunku zysków i strat. Potrafi scharakteryzować zasa-
dy wyceny poszczególnych składników  aktywów i pasy-
wów, kosztów i przychodów z uwzględnieniem wymagań 
prawnych a także dokonać tejże wyceny w odniesieniu 
do wybranych składników.  

EKO1_U03 
EKO1_U11 
EKO1_U12 

 
 

U02 

Student potrafi ewidencjonować złożone operacje go-
spodarcze zachodzące w przedsiębiorstwie 
z uwzględnieniem występujących obciążeń podatko-
wych.  

EKO1_U11 
 

U03 

Student potrafi samodzielnie sporządzić bilans 
i rachunek zysków i strat z wykorzystaniem informacji, 
zaewidencjonowanych na kontach bilansowych 
i wynikowych. Potrafi zinterpretować i analizować po-
szczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat pod 
kątem ewentualnej oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej podmiotów gospodarczych. 

EKO1_U12 
 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z 
zakresu rachunkowości finansowej w kontekście zmie-
niających się uwarunkowań prawnych, w tym międzyna-
rodowych.  

EKO1_K01 
EKO1_K05 
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K02 

Student ma świadomość roli i znaczenia wiarygodnych 
sprawozdań finansowych dla oceny ekonomicznej i fi-
nansowej podmiotów gospodarczych oraz konieczności 
przestrzegania norm i zasad w procesie ich sporządza-
nia, wynikających z teorii rachunkowości i z przepisów 
prawa bilansowego. 

EKO1_K03 
EKO1_K10 
EKO1_K11 

 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

1.Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości. 

2.Wycena bilansowa aktywów i pasywów. 

3. Ewidencja środków trwałych i ich zużycia 

4. Ewidencja zapasów. 

5. Ewidencja środków pieniężnych 

6. Ewidencja rozrachunków i roszczeń. 

7. Ewidencja kapitałów własnych 

8.Tworzenia i ewidencja rezerw 

9. Klasyfikacja i ewidencja kosztów w świetle prawa bilansowego i podatkowego. 
    Rozliczanie kosztów.  

10.Ewidencja przychodów według typów działalności w przedsiębiorstwie.  

11. Ewidencja wyniku finansowego przedsiębiorstwa i jego obciążeń.  

12. Sprawozdawczość finansowa w świetle polskiego prawa bilansowego. 

ćwiczenia 

1. Analiza wybranych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Między-
narodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

2.Identyfikacja i wykorzystanie podstawowych kategorii cen i kosztów do wyceny 
bilansowej składników majątkowych.  

3. Ewidencyjne i rachunkowe aspekty podatku od towarów i usług.  

4. Metody umorzenia i amortyzacji środków trwałych 

5. Ewidencja operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych. 

6. Ewidencja operacji gospodarczych dotyczących zapasów magazynowych. 

7. Ewidencja operacji gospodarczych dotyczących środków pieniężnych 

8. Ewidencja operacji gospodarczych dotyczących rozrachunków i roszczeń 

9. Ewidencja operacji gospodarczych dotyczących kapitałów własnych i rezerw 

10.Ewidencja wynikowych operacji gospodarczych. 

11. Ustalanie i ewidencja wyniku finansowego.  

12. Analiza elementów sprawozdania finansowego.  

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  X X    

W02  X X    

W03  X X    

W04  X X    

U01  X X    

U02  X X    

U03  X X    

K01      X 

K02      X 
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FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin 
Uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów z egzami-
nu pisemnego, określonej dla danego zestawu pytań i za-
dań, uprawniającej do oceny dostatecznej.  

ćwiczenia zaliczenie z oceną 

Udział w zajęciach zgodnie z wymaganiami, określonymi w 
Regulaminie Studiów oraz uzyskanie minimalnej wymaganej 
liczby punktów z kolokwiów, przeprowadzanych w trakcie 
zajęć i z kolokwium końcowego. 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
30 30    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

66 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

2,6 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 59 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

2,4 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

63 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

2,5 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  125 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
5 ECTS 
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9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi 
zmianami.  


