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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Financial Accounting, PG_00049699

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

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

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Zarządzania

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Jarosław Ziętarski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Jarosław Ziętarski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 30.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Financial Accounting 2022 - Moodle ID: 21938
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=21938

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

45 10.0 45.0 100

Cel przedmiotu Studenci zdobywają wiedzę na temat różnych kategorii sprawozdań finansowych. Uczą się charakteryzować 
aktywa i pasywa spółki. Potrafią zaksięgować podstawowe transakcje biznesowe. Nabywają umiejętność 
rozumienia sprawozdań finansowych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U07] przestrzega zasad etyki 
biznesu do podejmowanych 
działań menedżerskich, a także 
posługuje się odpowiednimi 
przepisami i regułami prawnymi 
oraz systemami normatywnymi

Student rozumie i stosuje 
podstawowe zasady 
rachunkowości, czyli 
współmierności, memoriału i 
ostrożności. Rozumie ogólnie 
obowiazujace zasady 
rachunkowości i umie je 
zastosować w praktyce. Potrafi 
omówić koncepcję "prawdziwego i 
rzetelnego obrazu" w odniesieniu 
do sprawozdania finansowego

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_W09] zna podstawowe 
uwarunkowania dotyczące norm i 
standardów obejmujących 
poszczególne obszary 
funkcjonowania organizacji z 
uwzględnieniem norm kulturowych

Student potrafi zdefiniować i 
odróżnić rachunkowość finansową 
i zarządczą, funkcje księgowości i 
rachunkowości, zidentyfikować 
źródła danych niezbędnych do 
prowadzenia biznesu w globalnym 
otoczeniu

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U04] opisuje problemy 
finansowe w różnych obszarach 
funkcjonowania organizacji

Student posiada umiejętność 
opisania: aktywów, pasywów, 
kapitałów, przychodów i kosztów, 
celem zrozumienia podstawowego 
równania rachunkowego, oraz 
omówienia założeń i budowy 
bilansu oraz rachunku zysków i 
strat.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
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Treści przedmiotu Introduction to Accounting, Recording Financial Transactions, Financial statements from the accounting 
equation, Asset, Liability, Equity, Debit and credit, Constructing Financial Statements, Trial Balance, Balance 
sheet, Income statement, Amortization, Depreciation, Lifo, Fifo, Simple average, weighted average, Day 
book, NRV, VAT

 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin pisemny 60.0% 50.0%
Kolokwium pisemne 60.0% 50.0%
presentation 0.0% 0.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Weygandt, Kimmel, Kieso, Financial and Managerial Accounting (2012) 
Uzupełniająca lista lektur Wayne, Accounting for Non - Accountants, 3rd Edition (2013) 

 

Warren, Reeve, Duchac, Financial & Managerial Accounting 14 e 
(2016)

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Prepare an Income Statement, Prepare the Trial Balance, Prepare a Balance Sheet, Report performance 
and position for the year, valuing unsold inventory using :FIFO, LIFO, Simple average cost,  Weighted 
average cost, Show the depreciation expenses and how the machinery will be reported on the balance 
sheet, Calculate gross profit and net proft for the year ended

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


