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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, PG_00037219

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

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 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Piotr Figura
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Piotr Figura

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

Rachunkowość zarządcza (lato 2022) - Moodle ID: 20906
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=20906

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 8.0 68.0 100

Cel przedmiotu Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w odniesieniu do różnych metod obliczania kosztów, metod 
kalkulacji cen, decyzji krótkoterminowych i budżetowania.

 

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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 dokonuje kalkulacji 
wskaźników w celu określenia 
poziomu rentowności 
poszczególnych produktów. 
Wyznacza zmienne graniczne 
oraz wskaźniki bezpieczeństwa w 
ramach analizy koszt-ilość-zysk.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

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

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 proponuje kreatywne I 
przedsiębiorcze rozwiązania 
problemów współczesnego 
przedsiębiorstwa.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W04] ma pogłębioną wiedzę 
w zakresie identyfikacji i 
wyjaśniania zjawisk 
ekonomicznych i finansowych w 
skali lokalnej i międzynarodowej

Student identyfikuje i kalkuluje 
koszty przedsiębiorstwa. Student 
wyjaśnia wpływ 
krótkoterminowych decyzji na 
wyniki ekonomiczne firmy.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
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Treści przedmiotu WYKŁAD Zakres i cechy rachunkowości w gospodarce rynkowej oraz wprowadzenie do kosztów. Podział 
kosztów. .  Analiza zmienności kosztów (metody szacowania przyszłych kosztów) . Rachunek kosztów 
pełnych i zmiennych. Próg rentowności i dźwignia operacyjna w analizie przedsięwzięć gospodarczych. 
Metody ustalania cen sprzedaży. Problemy decyzyjne w rachunku krótkoterminowym. Ośrodki 
odpowiedzialności. Budżetowanie i pomiar odchyleń. ĆWICZENIA Klasyfikowanie operacji gospodarczych 
do poszczególnych grup kosztów. Podział kosztów na istotne i nieistotne. Koszty okresu a koszty produktu. 
Podział kosztów na stałe i zmienne. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych. Jednoasortymentowy próg 
rentowności. Wieloasortymentowy próg rentowności. Dźwignia operacyjna. Ustalanie cen. Problemy 
decyzyjne w rachunku krótkoterminowym. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności. Przygotowanie 
budżetu.  

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wiedza z zakresu rachunkowości finansowej.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium w czasie semestru 55.0% 50.0%
Egzamin pisemny 55.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. J. Wermut, Rachunkowość zarządcza. Podręcznik ze zbiorem 
przykładów, Oddk, Gdańsk 2013; 

 

2. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość 
zarządcza. metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014;

3.W Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H.Poetschke, Rachunkowość 
zarządcza,. PWE, Warszawa 2004.

4. R. Kowalak (red.) Rachunkowość zarządcza. Przykłady i zadania, 
PWE, Warszawa 2013.

Uzupełniająca lista lektur 1. E. Nowak, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, 
Warszawa 2017;

 

2. I. Sobańska (red), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C. 
H. BECK, Warszawa 2003.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania:

 

1. Jak można zmniejszyć próg rentowności firmy?

2. Co to jest margines bezpieczeństwa?

3. Co to są koszty mieszane? 

4. Jaka jest różnica między kosztem a stratą?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


