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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA, PG_00049631

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Wojciech Wyrzykowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Wojciech Wyrzykowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 9.0 61.0 100

Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia ewidencji rachunkowych przy użyciu komputera

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W09] Zna sposoby i 
narzędzia pozyskiwania i 
gromadzenia danych, w tym 
również informatyczne, 
wykorzystywanych w analizie i 
wyjaśnianiu zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych.

Uzyskuje wiedze na temat zasad 
prowadzenia rachunkowości  przy 
użyciu programu FK

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U08] Posiada umiejętność 
zastosowania narzędzi 
matematycznych i 
informatycznych do analizowania 
zjawisk ekonomicznych i 
podejmowania decyzji przez 
podmioty gospodarcze.

Student potrafi opisać i 
analizować procesy ewidencji w 
firmie

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Ewidencja zdarzeń gospodarczych
Części składowe rachunkowości
Struktura aktywów i pasywów
Zakładanie firmy w systemie informatycznym
Zakładanie planu kont
Bilans otwarcia
Księgowanie operacji gospodarczych w systemie FK
Środki trwałe i amortyzacja
Zestawienia w systemie FK
Bilans i rachunek wyników
Podatkowa ewidencja przychodów i rozchodów

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Brak wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Rozwiązywanie przykładów 60.0% 50.0%
Test wyboru 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Podstawy rachunkowosci w systemie FK - Sage Symfonia Polska 2021
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Uzupełniająca lista lektur M. Andrzejewski, Podstawy rachunkowości - zbiór zadań, 
Wydawnictwo Naukowe PWN 2022
I.Olchowicz, Podstawy rachunkowości, zbiór zadań z rozwiązaniami 
wyd. Difin 2016

Adresy eZasobów Podstawowe
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=24485 - link 
do kursu

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Założenie nowego konta syntetyczne i analitycznego

 

2. Księgowanie operacji zakupu

3. Księgowanie operacji sprzedaży

4. Księgowanie nabycia środków trwałych i amortyzacji

5. Rozliczenie podatku VAT

6. Sporządzenie bilansu i rachunku wyników

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


