
Karta Modułu Kształcenia  
 

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

Nazwa modułu kształcenia: Podstawy rachunkowości 
Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 

godzin w planie studiów 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

1 2 4 Wykład 30 15 

Ćwiczenia 30 15 

 

Cele kształcenia: 
Cel1: Poznanie i zrozumienie istoty rachunkowości i jej roli w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. 
Cel2: Opanowanie zasad funkcjonowania kont i procedur ustalania wyniku finansowego. 

Cel3: Nabycie umiejętności oceny prawidłowości dokumentacji księgowej, dokonywania zapisów 
księgowych i rozumienia ich skutków. 

 
Wymagania wstępne zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Wiedza i umiejętności osiągane w module „Mikroekonomia”. 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 

K1F_W05 

K1F_U07 

 

Zna zasady, metody, funkcje rachunkowości oraz przedmiot i podmiot prawa 
bilansowego. 

EK2 Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania kont księgowych 

EK3 Prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu rachunkowości. 

EK4 
Identyfikuje układ i treść bilansu, rachunku zysków i strat oraz pozostałych 
elementów sprawozdania finansowego 

EK5 Potrafi identyfikować i interpretować skutki operacji gospodarczych 

 

Treści programowe  
Forma zajęć: wykład 

Kod Tematyka zajęć 

w1 
Istota i cechy rachunkowości jako systemu informacyjno-ewidencyjnego. Reguły nadrzędne 

rachunkowości. 
w2 Bilans jako odwzorowanie finansowej i majątkowej sytuacji podmiotu gospodarczego. 
w3 Księgowa kategoria kosztów, przychodów i wyników. 
w4 Zdarzenia a operacje gospodarcze. Dokumentacja operacji gospodarczych 

w5 Zasady wyceny bieżącej i bilansowej. 
w6 Zasady funkcjonowania kont. 

w7 Podzielność i łączenie kont. Podział pionowy i poziomy. 
w8 Ewidencyjne ujęcie majątku i źródeł jego pochodzenia. 
w9 Przekroje klasyfikacyjne i ewidencyjne kosztów. 

w10 Księgowe i pozaksięgowe ustalanie wyniku finansowego. 
w11 Sprawozdanie finansowe -podstawowe elementy 

 

 

 

Forma zajęć: ćwiczenia 

Kod Tematyka zajęć 

ćw1 Określanie podmiotów rachunkowości, przedmiotu, odbiorców informacji 
ćw2 Ćwiczenie umiejętności budowania bilansu podmiotu gospodarczego 

ćw3 Klasyfikacja operacji gospodarczych, zdarzenia gospodarcze. dokumentacja operacji gospodarczych 

ćw4 Klasyfikacja kont księgowych i ewidencja 

ćw5 Podziały kont 
ćw6 Księgowanie podstawowych operacji w ramach ewidencji szczegółowych 

ćw7 Koszty w działalności gospodarczej - podstawowe podziały 

ćw8 Przychody w działalności gospodarczej 



ćw9 Budowa rachunku wyników 

ćw10 Sprawdzian pisemny 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
MK1: Wykład multimedialny 

MK2: Ćwiczenia problemowe  

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 

OP1: wykład – egzamin pisemny 

OP2:  ćwiczenia - sprawdzian pisemny 

 

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta:  100 

Łączna liczba punktów ECTS: 4 

 

 


