
Karta Modułu Kształcenia  
 

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

Nazwa modułu kształcenia: Rachunkowość finansowa  

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

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

2 3 5 Wykład 30 12 

Warsztat  30 12 

 

Założenia i cele kształcenia: 
Cel 1: Poszerzenie wiedzy i umiejętności nabytych na podstawach rachunkowości w zakresie 
dokumentowania, dekretowania i ewidencji typowych i nietypowych operacji gospodarczych.  

Cel  2. Nabycie umiejętności śródrocznej i bilansowej wyceny składników majątku i źródeł ich finansowania. 
Cel  3: Opanowanie metod ustalania wyniku finansowego oraz w podstawowym zakresie wyniku 

podatkowego i  podatku dochodowego 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Efekty kształcenia osiągnięte po zaliczeniu modułu „Podstawy rachunkowości”. 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 

K1F_W05 

K1F_U07 

 

Student posiada wiedzę z zakresu identyfikacji, pomiaru, wyceny oraz 

ewidencji operacji gospodarczych oraz prawa bilansowego. 

EK2 

Umie analizować zdarzenia gospodarcze oraz ewidencjonować je zgodnie z 
przyjętymi zasadami. Potrafi zidentyfikować majątek podmiotu gospodarczego 
w ujęciu rzeczowym i finansowym. 

EK3 

Umie ustalić w podziale na segmenty działalności podmiotu gospodarczego 
koszty i przychody oraz wynik finansowy oraz dochód do opodatkowania. 

Potrafi zbudować i przeanalizować podstawowe elementy sprawozdania 
finansowego. 

 

Treści programowe  
Forma zajęć: wykład 

Kod Tematyka zajęć 

W 1 Klasyfikacja, dokumentacja i ewidencja stanu i ruchu aktywów trwałych, metody amortyzacji 
W 2 Klasyfikacja, zasady wyceny i ewidencji rzeczowych składników majątku obrotowego 

W 3 Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wycena i ewidencja 

W 4 Wycena i ewidencja rozrachunków oraz środków pieniężnych 

W 5 Rezerwy na zobowiązania 

W 6 Kapitały własne źródła, klasyfikacja i ujęcie bilansowe 

W 7 Ewidencyjne ujęcie kosztów i przychodów 

W 8 
Segmentacja wyniku finansowego. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą 
i kalkulacyjną 

W 9 Problemy współmierności czasowej i przedmiotowej 
W 10 Podatek dochodowy bieżący i odroczony 

W 11 Konstrukcja i interpretacja sprawozdań finansowych 

 

Forma zajęć: warsztat 

Kod Tematyka zajęć 

Wt 1 Klasyfikacja, dokumentacja i ewidencja stanu i ruchu aktywów trwałych, metody amortyzacji 

Wt 2 Klasyfikacja, zasady wyceny i ewidencji rzeczowych składników majątku obrotowego 

Wt 3 Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wycena i ewidencja 

Wt 4 Wycena i ewidencja rozrachunków oraz środków pieniężnych 

Wt 5 Rezerwy na zobowiązania 

Wt 6 Kapitały własne źródła, klasyfikacja i ujęcie bilansowe 



Wt 7 Ewidencyjne ujęcie kosztów i przychodów 

Wt 8 
Segmentacja wyniku finansowego. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą 
i kalkulacyjną 

Wt 9 Problemy współmierności czasowej i przedmiotowej 
Wt 10 Podatek dochodowy bieżący i odroczony 

Wt 11 Konstrukcja i interpretacja sprawozdań finansowych 

Wt 12 Zaliczenie warsztatów 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
 

MK1: Wykład  
MK2: Warsztaty, analiza przypadków  

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 
OP1: Pisemne sprawdziany na ćwiczeniach  

OP2:  Pisemny egzamin  

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta:  125 

Łączna liczba punktów ECTS: 5 

 

 


