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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu RACHUNEK KOSZTÓW, PG_00049646

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia 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 niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Justyna Kujawska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Justyna Kujawska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 8.0 16.0 0.0 0.0 0.0 24
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Rachunek kosztów_AG_NS_22/23 - Moodle ID: 25302
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25302

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

24 4.0 47.0 75

Cel przedmiotu Wskazanie możliwości i obszarów wykorzystania rachunku kosztów w procesie zarządzania 
przedsiębiorstwem oraz nabycie umiejętności kalkulacji kosztów w oparciu o metody tradycyjnego i 
nowoczesnego rachunku kosztów.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W04] ma pogłębioną wiedzę 
w zakresie identyfikacji i 
wyjaśniania zjawisk 
ekonomicznych i finansowych w 
skali lokalnej i międzynarodowej

Student nabywa wiedzę dotyczącą 
pozyskiwania informacji 
finansowych dla celów 
podejmowania decyzji.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U14] umie doskonalić się 
poprzez systematyczne 
pozyskiwanie wiedzy i umiejętności

Student doskonali się poprzez 
systematyczne pozyskiwanie 
wiedzy i umiejętności dotyczących 
kalkulacji kosztów za pomocą 
różnych metod.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_U02] potrafi wykorzystywać 
wiedzę teoretyczną z zakresu 
ekonomii i finansów pozyskiwać, 
analizować i interpretować dane 
dotyczące procesów i zjawisk 
gospodarczych i na ich podstawie 
formułować własne opinie

Student nabywa umiejętności 
klasyfikowania kosztów do 
odpowiednich grup. Przeprowadza 
kalkulację kosztów za pomocą 
różnych metod. Dokonuje podziału 
kosztów na stałe i zmienne i na tej 
podstawie przygotowuje rachunek 
kosztów zmiennych. 
Student potrafi dokonać wyboru 
właściwego rachunku kosztów dla 
określonej sytuacji oraz krytycznie 
oceniać rachunek kosztów 
stosowany w przedsiębiorstwie.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_W08] zna zasady 
sporządzania i analizowania 
przychodów i kosztów w 
przedsiębiorstwach, i instytucjach 
finansowych wykorzystywanych w 
sporządzaniu sprawozdań i 
podejmowaniu decyzji zarządczych

Student zna definicję, podziały 
kosztów oraz metody kalkulacji 
kosztów produktów. Student 
potrafi scharakteryzować 
rachunek kosztów pełnych i 
rachunek kosztów zmiennych oraz 
wskazać na różnice między nimi.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu WYKŁAD: Wprowadzenie do rachunku kosztów; Różne podziały kosztów; Modele rachunku kosztów – 
rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych; Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej; 
Tradycyjne metody kalkulacji kosztów; Rachunek kosztów działań;

 

ĆWICZENIA: Klasyfikowanie kosztów; Wykorzystanie rachunku kosztów pełnych i zmiennych; Rozliczanie 
kosztów działalności pomocniczej; Tradycyjne metody kalkulacji kosztów; Rachunek kosztów działań;

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin pisemny 60.0% 10.0%
Kolokwia w czasie semestru 60.0% 90.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur R. Kotapski, R Kowalak L. Grzegorz: Rachunek kosztów i 
rachunkowość zarządcza, Marina 2020

 

E. Nowak (red.): Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących 
działalność gospodarczą , Ekspert 2018.

P. Szczypa: Kalkulacja i rachunek kosztów. Od teorii do praktyki. 
CeDeWu, 2019

M.R. Kinney, C. A. Raiborn, Cost Accounting. Foundations and 
Evolution. South-Western, Cengage Learning 2011

Uzupełniająca lista lektur 1. Sojak S.: Rachunkowość zarządcza. TNOiK, Toruń 2003. 2. Nowak 
E. (red.) Strategiczne zarządzanie kosztami. Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2006; 3. Kobiela - Pionnier K.: Rachunkowość w zarządzaniu 
kosztami i wynikami przedsiębiorstwa. Vizja Press&IT, Warszawa 
2010. 4. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Rozmiary produkcji i sprzedaży produktu „W” w kolejnych miesiącach IV kwartału przedstawiają się 
następująco:

 

Produkcja:

X - 1000 szt.

XI - 1000 szt.

XII - 1000 szt.

Sprzedaż:

X - 600 szt.

XI - 1000 szt.

XII - 1400 szt.

Cena sprzedaży produktu W wynosi 1200 PLN/szt. Należy ustalić wynik ze sprzedaży wyrobów w 
poszczególnych miesiącach, przy zastosowaniu:

a)     rachunku kosztów pełnych,

b)     rachunku kosztów zmiennych.

Przyjmij, że koszty stałe są równe 200 000, a koszt jednostkowy zmienny 800 PLN/szt. Porównaj ustalone 
wyniki i sformułuj na ich podstawie odpowiednie wnioski (należy przyjąć, że zapas produkcji na początek 
października był równy 0).

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


