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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 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

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

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_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

[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
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Treści przedmiotu 1) rachunkowość finansowa a zarządcza, 2) Źródła danych niezbędnych do prowadzenia biznesu w 
nowoczesnym otoczeniu, 3) pojęcie "prawdziwego i rzetelnego obrazu", 4) podstawowe zasady 
rachunkowości: memoriału, współmierności, i ostrożności, 5) Funkcje księgowości vs rachunkowości, 6) 
różne rodzaje księgowania; konta księgowe, jednostronne, dwustronne, zestawienia kont, sprawozdania 
kontrolne, 7) pojęcia aktywów, zobowiązań, kapitału, przychodów i kosztów, rachunków , 8) podstawowe 
równanie rachunkowe, 9) rola i funkcjonowanie księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zasada księgowości 
podwójnej, bilans próbny, 10) Rola i funkcjonowanie otwarcia i zamknięcia saldem, 11) Główne pozycje 
bilansowe: aktywa trwałe, aktywa obrotowe, inwestycyjne, zadłużenie długoterminowe, zobowiązania 
krótkoterminowe, jak i materialne i niematerialne, zapasy, kapitał zakładowy, rentowność, 12) klasyfikacji 
aktywów i zobowiązania i problemy z ich właściwą wyceną, 13) księgowanie i interpretacja podstawowych 
operacji gospodarczych: sprzedaż, zakup, wytwarzanie, inwestowanie środków pieniężnych, 14) 
Identyfikacja głównych kategorii wynikowych: przychody, koszty operacyjne, zysk brutto (marża brutto), 
pozycje finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, zysk netto i zysk zatrzymany, 15) Różnica w rachunkowości 
firm handlowych, produkcyjnych i usługowych, 16) rozumienie pojęć: zakupu towaru, inwentaryzacja towaru, 
rabaty, zwroty i dodatki, koszty zakupu, zysk brutto na sprzedaży , 17) Znaczenie pojęć: surowce, produkcja 
w toku, wyroby gotowe, koszt sprzedanych produktów, koszty sprzedaży, 18) znaczenie podstawowych 
kosztów operacyjnych: koszty bezpośrednie, koszty produkcji, koszty ogólne, koszty administracji i koszty 
poniesione, 19 ) koszty produktów i koszty okresu, 20) Wycena zużycia metodami: FIFO, LIFO i średniej 
ważonej, 21) zapasy, 22) rachunkowość środków trwałych: zakup i sprzedaż, amortyzacja, obliczanie 
wartości rezydualnej, likwidacja, 23) Metody amortyzacji metoda liniową, degresywną, naturalną, 
degresywno-liniową i sumy cyfr, 24) Założenia i budowa bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium pisemne 1 50.0% 50.0%
Kolokwium pisemne 2 50.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Marshall, McManus & Viele, "Accounting. What the Numbers Mean", 
McGraw-Hill, 7th Edition.

Uzupełniająca lista lektur Robins & Wood, "Book-keeping and Accounting", Prentice Hall, 5th 
Edition. Eisen, "Accounting", Barron"s, 5th Edition.

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Task 1. Recording transactions to T-accounts (RT). Max 23 points. 

 

A company called REX has following assets and liabilities as at Jan 1, 200X:

- fixed assets                                                                              50,000

- materials inventory                                                                    20,000

- cash (in bank and petty together)                                                 30,000

- common stock (600 shares at 100 per share)                                 60,000

- long-term bank loan (from RBS)                                                    10,000

- short-term liabilities (Lyreco 10,000; Axel Computers 20,000)             30,000

The following transactions took place in January:

1.      Cash purchase of a new server from Axel Computers.               4,000

2.      Repayment of a capital portion of the long-term bank loan (RBS). 2,000

3.      Credit purchase of tradeable goods from Lyreco.                       8,000

4.      Bank transfer of a part of liabilities to Axel Computers.               10,000

5.      Buyback of ten common shares from a shareholder.                     ?

Required (only T-accounts):

(A) Open necessary accounts with opening balances. (B) Record the above 5 transactions into General 
Ledger and necessary Sub-ledger T-accounts. (C) Reconcile closing balances of subledger accounts with 
the nominal account. (D) Close all T-accounts with closing balances. (E) Compute and write down the 
accounting equation at the end of the period.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


