
Karta Modułu Kształcenia  
 

Kierunek studiów:  Finanse Rachunkowość i Podatki 
Forma studiów:  Stacjonarne, niestacjonarne 

Nazwa modułu kształcenia: Rachunkowość zarządcza 

Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 
godzin w planie studiów 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

3 5 3 Wykład 30 12 

Warsztat  15 10 

 

Założenia i cele kształcenia: 
Cel1: Wprowadzenie w problematykę podsystemu rachunkowości zarządczej.  
Cel 2. Poznanie klasyfikacji kosztów, tradycyjnych i nowoczesnych rachunków kosztów 

Cel 3: Nabycie umiejętności praktycznego stosowania metod kalkulacji kosztów i podejmowania decyzji 

krótkookresowych na podstawie różnych rachunków kosztów 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Efekty kształcenia osiągnięte po zaliczeniu modułu „Podstaw rachunkowości” 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 
K1F_W05 

K1F_U07 

 

Student zna teoretyczne podstawy rachunkowości zarządczej oraz stosowane w 
praktyce gospodarczej rozwiązania w tym zakresie 

EK2 
Student umie wykorzystywać informacje z zakresu rachunkowości zarządczej 
na potrzeby zarządzania 

EK3 Student umie stosować metody kalkulacji kosztów. 
 

Treści programowe  
Forma zajęć: wykład 

Kod Tematyka zajęć 

w1 Klasyfikacja kosztów i układy ewidencyjne. 

w2 

Kalkulacja kosztów (podziałowa prosta, podziałowa ze współczynnikami, doliczeniowa zleceniowa i 

asortymentowa, fazowa metoda półfabrykatowa i bezpółfabrykatowa, produkcji sprzężonej, kalkulacja 

abc). 

w3 Pojęcie działalności pomocniczej oraz metody jej rozliczania. 
w4 Budżetowanie kosztów etapy, metody. 
w5 Rachunek kosztów planowanych 

w6 Rachunek kosztów zmiennych i decyzje krótkookresowe 

w7 Analiza progu rentowności 
 

 

Forma zajęć: warsztat 

Kod Tematyka zajęć 

wt1 Klasyfikacja kosztów i układy ewidencyjne. 

wt2 
Kalkulacja kosztów (podziałowa prosta, podziałowa ze współczynnikami, doliczeniowa zleceniowa i 

asortymentowa oraz abc, fazowa metoda półfabrykatowa i bezpółfabrykatowa, produkcji sprzężonej). 
wt3 Pojęcie działalności pomocniczej oraz metody jej rozliczania. 
wt4 Budżetowanie kosztów etapy, metody. 
wt5 Rachunek kosztów planowanych 

wt6 Rachunek kosztów zmiennych i decyzje krótkookresowe 

wt7 Analiza progu rentowności 
wt8 Zaliczenie warsztatów 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
MK1: Wykład  
MK2: Warsztaty, analiza przypadków  

 



 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 
OP1:  warsztat  - sprawdzian  pisemny 

OP2:  Pisemny egzamin  

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta:  75 

Łączna liczba punktów ECTS: 3 

 


