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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu MANAGERIAL ACCOUNTING, PG_00049587

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

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 stacjonarne Sposób realizacji mieszane (blended-learning)

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

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: 15.0

Managerial Accounting 2021 2022 winter - Moodle ID: 18789
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=18789

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 5.0 25.0 75

Cel przedmiotu Studenci zdobywają wiedzę na temat różnych kategorii sprawozdań finansowych. Nabywają wiedzę 
dotyczącą problemów przedsiębiorstw oraz umiejętności ich rozwiązania. Analizują decyzje biznesowe i ich 
wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Prognozują opłacalność wybranych koncepcji biznesowych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W07] zna w sposób 
pogłębiony wybrane metody i 
techniki pozyskiwania danych, 
umożliwiających analizę i 
modelowanie struktur i relacji 
społeczno-gospodarczych, 
zachodzących procesów oraz ich 
wpływu na realizację celów 
organizacji, z uwzględnieniem 
administracji rządowej, 
samorządowej i organizacji non-
profit

Student zna i stosuje podstawowe 
metody i techniki umożliwiające 
analizę kosztów, rentowności i 
opłacalności przedsięwzięć

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U09] wykorzystuje dane 
finansowe w podejmowaniu 
decyzji krótkoterminowych i 
strategicznych, ocenie płynności i 
kondycji finansowej

Student posiada umiejętność 
opisania różnych rodzajów 
kosztów oraz na ich podstawie 
podjęcie decyzji o opłacalności 
przedsięwzięcia

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
2. Rachunkowość/Ewidencja kosztów działalności (omówienie sytuacji producentów związanych z 

surowcami, produkcją w toku, kosztem wytworzonych towarów, kosztem sprzedanych towarów , 
rachunkiem zysków i strat; analiza opłacalności uwzględniająca zmianę kosztów stałych i zmiennych, 
analiza zyskowności różnych produktów)

3. Kalkulacja kosztów pracy i nowoczesne systemy zarządzania kosztami
 Podstawowe koncepcje kalkulacji kosztów pracy (określanie danych kosztów,
konceptualizacja kalkulacji kosztów pracy, analizowanie bezpośrednich kosztów, analizowanie
kosztów ogólnych)

4. Analiza CVP (koszt-produkcja zysk)
5. Planowanie i techniki budżetowania

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin pisemny z wykładu 50.0% 50.0%
Kolokwium pisemne z ćwiczeń 50.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Managerial and Cost Accounting Larry M. Walther; Christopher J. 
Skousen

 

Managerial Accounting Fourteenth Edition Garrison Noreen Brewer

Uzupełniająca lista lektur Financial and Management Accounting An Introduction Fourth Edition 
P. Weetman

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


