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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI, PG_00038001

Kierunek studiów Zarządzanie (4 semestralne)

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Piotr Kasprzak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Piotr Kasprzak

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16
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

16 4.0 30.0 50

Cel przedmiotu Student zdobywa wiedzę dotyczącą podstawowych kategorii sprawozdań finansowych. Poznaje majątek, 
kapitały przychody i koszty. Poznaje sztukę księgowania operacji gospodarczych. Nabywa umiejetność 
rozumienia sprawozdań finansowych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U09] wykorzystuje dane 
finansowe w podejmowaniu 
decyzji krótkoterminowych i 
strategicznych, ocenie płynności i 
kondycji finansowej

Księguje operacje gospodarcze 
wykorzystując wiedzę dotyczącą 
majątku, kapitałów, przychodów i 
kosztów oraz sporządza 
sprawozdania finansowe

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W08] zna w sposób 
pogłębiony wybrane metody i 
techniki wspomagające procesy 
podejmowania decyzji 
gospodarczych

Student zdobywa wiedzę 
dotyczącą poszczególnych 
kategorii sprawozdań 
finansowych. Poznaje składniki 
majątku i kapitałów firmy. Poznaje 
podstawowe operacje 
gospodarcze

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Zadanie 1. Rejestrowanie operacji gospodarczych na kontach T-owych. (Max 23 punkty).

 

Firma "REX" ma po stronie aktywów i pasywów na dzień 1 stycznia, 200X następujące pozycje:

- Środki trwałe 50.000

- Zapasy materiałów 20.000

- Środki pieniężne (w banku i kasie razem) 30.000

- Kapitał akcyjny (600 udziałów po 100 na jedną akcję) 60.000

- Długoterminowy kredyt bankowy (z RBS) 10.000

- Zobowiązania krótkoterminowe (Lyreco 10.000; Axel Computers 20.000) 30.000

Następujące transakcje miały miejsce w styczniu:

1. Zakupiono za gotówkę nowy serwer z Axel Computers. 4.000

2. Spłata części długoterminowego kredytu bankowego (RBS). 2.000

3. Zakup z odroczonym terminem płatności towarów z Lyreco. 8.000

4. Przelew części zobowiązań wobec Axel Computers. 10.000

5. Wykup akcji od akcjonariuszy. ?

Wymagania (tylko księgowanie na kontach T-owych):

(A)  Otwórz konta z saldami z bilansu otwarcia. (B) Zapisz powyższe 5 transakcji w Księdze Głównej i 
niezbędnych subkontach księgi pomocniczej. (C) Uzgodnij salda zamknięcia kont księgi pomocniczej. (D) 
Zamknij wszystkie konta bilansem zamknięcia. (E) Oblicz i zapisz równanie rachunkowe na koniec tego 
okresu.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Test zaliczeniowy 60.0% 60.0%
Praca na zajęciach 60.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Gierusz Barbara: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Oddk, 
Gdańsk, 2016;

 

Małkowska Danuta: Rachunkowość od podstaw, Oddk, Gdańsk, 2016.

Uzupełniająca lista lektur Aleszczyk Józef: Rachunkowość finansowa od podstaw, ZYSK i S-KA, 
Poznań, 2016

 

Micherda Bronisław (red.):Podstawy rachunkowości,Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa, 2005;

 

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zadanie 1. Rejestrowanie operacji gospodarczych na kontach T-owych. (Max 23 punkty).
Firma "REX" ma po stronie aktywów i pasywów na dzień 1 stycznia, 200X następujące pozycje:
- Środki trwałe 50.000
- Zapasy materiałów 20.000
- Środki pieniężne (w banku i kasie razem) 30.000
- Kapitał akcyjny (600 udziałów po 100 na jedną akcję) 60.000
- Długoterminowy kredyt bankowy (z RBS) 10.000
- Zobowiązania krótkoterminowe (Lyreco 10.000; Axel Computers 20.000) 30.000
Następujące transakcje miały miejsce w styczniu:
1. Zakupiono za gotówkę nowy serwer z Axel Computers. 4.000
2. Spłata części długoterminowego kredytu bankowego (RBS). 2.000
3. Zakup z odroczonym terminem płatności towarów z Lyreco. 8.000
4. Przelew części zobowiązań wobec Axel Computers. 10.000
5. Wykup akcji od akcjonariuszy. ?
Wymagania (tylko księgowanie na kontach T-owych):
(A)  Otwórz konta z saldami z bilansu otwarcia. (B) Zapisz powyższe 5 transakcji w Księdze Głównej i 
niezbędnych subkontach księgi pomocniczej. (C) Uzgodnij salda zamknięcia kont księgi pomocniczej. (D) 
Zamknij wszystkie konta bilansem zamknięcia. (E) Oblicz i zapisz równanie rachunkowe na koniec tego 
okresu.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


