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TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Wybrane metody kalkulacji kosztów. Konwencjonalne i nowoczesne metody kalkulacji cen w gastronomii i w 
hotelarstwie. Badanie rentowności zakładu gastronomicznego. Analiza menu zakładu gastronomicznego w 
aspekcie popytowym.
WYKŁADY:
Podstawowe pojęcia z zakresu rachunku ekonomicznego. Klasyfikacja kosztów w gastronomii.Systemy 
rachunku kosztów. Wybrane metody kalkulacji cen. Relacje pomiędzy kosztami, sprzedażą i zyskiem. Analiza 
progu rentowności. Analiza wrażliwości zysku. Rentowność w hotelarstwie i gastronomii.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zrozumienie istotności rachunku ekonomicznego w gastronomii. Analiza działalności gastronomicznej pod 
względem finansowym . Umiejętność wykonania odpowiednich kalkulacji obrazujących sytuację ekonomiczną 
lokalu gastronomicznego.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K02+, InzA_U04+, P2A_U05+, P2A_U06++, P2A_U07+, 

P2A_W07+, P2A_W11+, S2A_K02+, S2A_W06+, S2A_W11+,
Symbole ef. kierunkowych: K2A_K02+, K2A_U01+, K2A_U04+, K2A_U12+, K2A_W05+, 

K2A_W14+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - posiada wiedzę o metodach oceny działalności zakładu gastronomicznego w aspekcie ekonomicznym
Umiejętności
U1 - potrafi zastosować wybrane metody rachunku ekonomicznego i odpowiednio zinterpretować ich wyniki
Kompetencje społeczne
K1 - potrafi współpracować w grupie

LITERATURA PODSTAWOWA
Nastaj W., 2008, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, Wyższa Szkoła Turystyki i 
Hotelarstwa, Gdańsk, Świderska G., 2007, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa; 
Janiszewski S., Kołaczyk Z., Pietraszewski M., 2000, Rachunkowość przedsiębiorstw gastronomiczno- 
hotelarskich, eMPi2, Poznań
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Borowska G., 2003, Przygotowanie do działalności usługowej, podstawy rachunkowości, WSiP, Warszawa, inne 
podręczniki z zakresu rachunku ekonomicznego, rachunkowości zarządczej i ekonomiki przedsiębiorstw

Przedmiot/moduł:
Rachunek ekonomiczny w gastronomii
Obszar kształcenia:
Obszar nauk społecznych, Obszar nauk 
przyrodniczych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 14919-20-C
Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Specjalność: Menedżer usług 
gastronomiczno-
hotelarskich

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia(K1, U1) : w pracowni 
komputerowej, Wykład(W1) : informacyjny z 
prezentacją multimedialną

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA: Ocena pracy i wspólpracy w 
grupie - 10% oceny końcowej,(K1, 
U1) ;ĆWICZENIA: Prezentacja - próg 
rentowności - 20% oceny końcowej,(K1, 
U1) ;ĆWICZENIA: Sprawozdanie - analiza 
cenowa menu - 10% oceny końcowej,(K1, 
U1) ;ĆWICZENIA: Projekt - kalkulacja cen w 
gastronomii - 30% oceny końcowej,(K1, 
U1) ;ĆWICZENIA: Kolokwium praktyczne - 
kalkulacja kosztów w gastronomii - 30% 
oceny końcowej,(K1, U1) ;WYKŁAD: Egzamin 
pisemny - 100% oceny końcowej(W1)

Liczba pkt. ECTS: 4
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
matematyka, statystyka, technologie 
informatyczne
Wymagania wstępne:
podstawowa znajomość komputera i obsługi 
edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, baz 
danych

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Aneta Dąbrowska,

Osoby prowadzące przedmiot:

dr inż. Aneta Dąbrowska,

Uwagi dodatkowe:
ćwiczenia prowadzone w pracowni 
komputerowej
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Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
45 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie się do egzaminu 20 godz.

- przygotowanie się do różnych form zaliczeń ćwiczeń 20 godz.

- przygotowanie się do zajęć 15 godz.

55 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 100 h : 25 h/ECTS = 4,00 ECTS
średnio: 4 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,80 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 2,20 punktów 

ECTS,


	przygotowanie się do egzaminu
	przygotowanie się do różnych form zaliczeń ćwiczeń
	przygotowanie się do zajęć

