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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI, PG_00053787

Kierunek studiów Zarządzanie (4 semestralne)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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

Forma studiów stacjonarne 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 hab. Wojciech Wyrzykowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Wojciech Wyrzykowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
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

30 4.0 16.0 50

Cel przedmiotu Pozyskanie wiedzy na temat konstrukcji oraz zasada rachunkowości w firmie

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

Student potrafi opisać i 
analizować procesy ewidencji w 
firmie

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

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

Uzyskuje wiedze na temat zasad 
prowadzenia rachunkowosci

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Istota i funkcje rachunkowość, operacje gospodarcze, aktywa i pasywa, zasady budowania konta 
księgowego, konta bilansowe i wynikowe, podział kont księgowych, majątek trwały i obrotowy, kapitały 
własne i obce,  zakładowy plan kont, środki trwałe i amortyzacja, sprawozdanie finansowe

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Brak

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
obecność 90.0% 10.0%
egzamin 60.0% 90.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK 2021

 

D. Małkowska Rachunkowość od podstaw, ODDK 2022

Uzupełniająca lista lektur brak
Adresy eZasobów Podstawowe

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25682 - 
ekurs

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

Nie dotyczy


