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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
Przedstawienie  istoty  i  celów  współczesnej  rachunkowości  oraz  zakresu  wspomagania
procesu  podejmowania  decyzji  i  diagnostyki  finansowej  przy  zastosowaniu  systemów
rachunkowości informatycznej. Przedstawienie rodzajów oprogramowania komputerowego
dostępnego na rynku oraz kryteriów wyboru systemu informatycznego pod kątem specyfiki
działalności  jednostki  gospodarczej.  Omówienie  zasad eksploatacji  i  wdrażania  programu
Symfonia.  Scharakteryzowanie  planu  kont  i  bilansu  otwarcia  w  programie  Symfonia,
zastosowania kartotek oraz rejestrów VAT. Przedstawienie rodzajów dowodów księgowych
oraz  zasad  ich  dekretacji.  Omówienie  specyfiki  rachunku  kosztów  i  rachunku  wyników.
Sprawozdanie  finansowe  jako  przedmiot  badania  biegłego  rewidenta  -  prezentacja
możliwości analizy sprawozdań finansowych z wykorzystaniem bazy danych Refinitiv Eikon.
Wskazanie różnic między systemami finansowo-księgowymi a rachunkowością prowadzoną
metodą  tradycyjną  z  uwzględnieniem  mechanizmów  ochrony  ksiąg  rachunkowych  w
programie  Finansowo-Księgowym.  Scharakteryzowanie  wymogów  ustawowych  w
odniesieniu  do  elektronicznych  ksiąg  rachunkowych.  Przedstawienie  kierunków  postępu
rachunkowości wspomaganej komputerowo.

ĆWICZENIA
Zapoznanie  studenta  z  zasadami  prowadzeniem  ewidencji  księgowej  przykładowej  firmy
przy  wykorzystaniu  programu  finansowo-księgowego  Symfonia.  Przedstawienie  zasad
tworzenia firmy. Generowanie i modyfikacja planu kont, tworzenie kartotek, wprowadzanie
bilansu otwarcia, dokumentów prostych, wyciągu bankowego. Definiowanie rejestrów VAT
oraz wprowadzanie faktur VAT zakup i VAT sprzedaż w programie Symfonia. Wprowadzanie
do systemu raportu kasowego oraz rozliczanie zaliczki. Sporządzanie bilansu oraz rachunku
zysków i strat w systemie finansowo-księgowym.

CEL KSZTAŁCENIA
Zapoznanie  studentów  z  teorią  i  praktyką  z  zakresu  prowadzenia  ewidencji  operacji
gospodarczych w oparciu o system finansowo-księgowy.

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU 
CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI 
NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN 
NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Symbole efektów dyscyplinowych: S/NZJA_P7S_WK+, S/NZJA_P7S_WG+, S/NZJA_P7S_KK+, 
S/NZJA_P7S_UW++

Symbole efektów kierunkowych: KP7_WK4+, KP7_KK2+, KP7_UW1+, KP7_UW4+, KP7_WG3+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1  –Absolwent  zna  i  rozumie  zasady  ewidencjonowania  operacji  gospodarczych  w
systemie finansowo-księgowym
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W2 –Absolwent zna i rozumie normy prawne i zasady rachunkowości obowiązujące przy
prowadzeniu ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programu FK.

Umiejętności:

U1 –Absolwent potrafi dekretować dowody księgowe i  wprowadzać je  do księgowego
systemu FK.
U2  –Absolwent  potrafi  analizować  oraz  porządkować  dane  zawarte  w  księgowym
systemie FK.

Kompetencje społeczne:

K1  –Absolwent  jest  gotów  do  wykorzystania  zdobytej  wiedzy  w  celu  szybkiego
opanowania  obsługi  dowolnego  programu  finansowo-księgowego.  Doskonali  swoje
dotychczasowe kompetencje.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1,  W2):Wykład  audytoryjny  w  przedmiotowym  zakresie  z  wykorzystaniem
prezentacji Power Point.
Ćwiczenia(U1,  U2,  K1):Ćwiczenia  komputerowe  -  ćwiczenia  przedmiotowe  z
wykorzystaniem  programu  Symfonia  FK.  Student  otrzymuje  materiały  dydaktyczne
zawierające  zadania  do  wykonania  w  programie  Symfonia  FK  wraz  z  instrukcją  ich
wykonania.

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia:  Kolokwium  praktyczne  -  Założenie  firmy  i  wykonanie  zadań  księgowych  w
programie Symfonia FK, związanych z ewidencją operacji  gospodarczych.  Sporządzenie
bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat na podstawie wprowadzonych danych.  (U1, U2, K1);
Wykład:  Kolokwium  pisemne  -  Test  w  zakresie  tematyki  prezentowanej  podczas
wykładów.  Uzyskanie  zaliczenia  przy  zaznaczeniu  przez  studenta  60%  poprawnych
odpowiedzi.  (W1, W2);

LITERATURA PODSTAWOWA:
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komputerowa,  wyd.  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu,  rok
2010
2.   Magdalena  Chomuszko,  tytuł:  Księgowość  komputerowa,  wyd.  Wydawnictwo
Naukowe PWN, rok 2006
3.   Bartoszewicz  Anna,  tytuł:  Proces  zarządzania  bezpieczeństwem  informacji  jako
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B
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Rachunkowość informatyczna

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 15.0 h
- udział w: Ćwiczenia 15.0 h
- konsultacje 2.0 h

OGÓŁEM: 32.0h

2. Samodzielna praca studenta:

przygotowanie do kolokwium praktycznego 15.00 h

przygotowanie do ćwiczeń 5.50 h

przygotowanie do kolokwium pisemnego 10.00 h

OGÓŁEM:  30.5h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  62.5h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 62.5 h : 25.0h/ECTS = 2.50 ECTS 

Średnio: 2.5 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela  akademickiego
1.28 punktów 
ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta
1.22 punktów 
ECTS


