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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
Omówienie istoty i struktury systemu rachunkowości. Regulacje prawne w rachunkowości.
Podstawowe zasady i funkcje i zasady rachunkowości. Podstawowe definicje rachunkowości.
Zasady identyfikacji składników majątku i kapitału i elementów kosztów i przychodów.

ĆWICZENIA
Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie. Ogólna charakterystyka ksiąg rachunkowych.
Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach. Bilans majatkowy, rachunek zysków i
stat.

CEL KSZTAŁCENIA
Omówienie istoty, struktury oraz cech systemu rachunkowości. Student zostaje zapoznany,
na  poziomie  podstawowym  z  celami,  funkcjami  i  zasadami  rachunkowości  oraz
podstawowymi definicjami rachunkowości. Ponadto studenci poznają podstawowe zasady
sporządzania  bilansu  i  ustalania  wyniku  finansowego,  ewidencji  aktywów,  pasywów,
kosztów,  przychodów  oraz  umiejętności  ustalania  wyniku  finansowego  w  podmiotach
gospodarczych.  Nabycie  przez  studenta  umiejętności  w  zakresie  prawidłowej  klasyfikacji
operacji gospodarczych a także zasad ewidencji składników majątku i kapitału. Umiejętność
identyfikacji  poszczególnych  składników  majątku  i  kapitału.  Przyswojenie  i  umiejętność
zastosowania  podstawowych  definicji  z  zakresu  rachunkowości.  Potrafi  opisać  pozycje
bilansu i rachunku zysków i strat oraz przedstawić w sposób ogólny pozostałe sprawozdania
finansowe. Uzyskanie świadomości nabycia umiejętności w zakresie prawidłowej klasyfikacji
operacji gospodarczych a także zasad ewidencji składników majątku i kapitału. Pozyskanie
umiejętności  analizowania  i  rozumienia  zawartości  zestawienia  obrotów  i  sald  oraz
świadomości w zakresie ograniczeń tego zestawienia.

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: 

O_P7S_KK1+, S/NP2A_K04+, S/NP2A_U05+, 
S/NPAP_P7S_UW1+, O_P7S_UK1+, S/NP2A_U01+, 
S/NP2A_W01++, S/NPAP_P7S_WG3+++, 
S/NPAP_P7S_UW2+, S/NPAP_P7S_WG1+, S/NPA2A_U01+

Symbole efektów kierunkowych: 
KP7_WG1+, K2A_U03+, KP7_WG7++, KP7_UW1+, 
K2A_U02+, KP7_UK1+, KP7_WG8+, KP7_WG4+, KP7_UW3+,
K2A_U01+, KP7_KK2+, K2A_W02++, K2A_K04+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Student zna podstawowe sprawozdania finansowe, tj.  bilans i  rachunek zysków i
strat
W2 –Student zna zasady księgowania operacji na kontach księgowych

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
266/2018, 916/2012
Dyscypliny:  nauki o polityce i 
administracji, nauki prawne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 
specjalnościowe/związane z zakresem
kształcenia
Kod: ISCED 0413
Kierunek studiów:  Administracja, 
Administracja
Zakres kształcenia:  Administracja 
skarbowa
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia
Rok/semestr: 2/3

Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze:  Wykład: 
10.00, Ćwiczenia: 10.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: prawo 
finansowe, prawo podatkowe 
Wymagania wstępne: Brak

Nazwa jednostki org. realizującej 
przedmiot:  Instytut Ekonomii i 
Finansów
Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu: dr hab. Małgorzata 
Cygańska, prof. UWM
e-mail: m.cyganska@uwm.edu.pl

Uwagi dodatkowe: Brak



Umiejętności:

U1 –Student potrafi opisać i scharakteryzować zasady rachunkowości, zasady księgowania
operacji na kontach
U2 –Student potrafi księgować na kontach operacje bilansowe i wynikowe
U3 –Student potrafi sporządzić bilans i rachunek zysków i strat

Kompetencje społeczne:

K1 –Student jest gotów do  rozwiązywania problemów rachunkowości z dokładnością i
rzetelnością .

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1, W2, U2, U3):Wykład w formie prezentacji multimedialnej Power Point
Ćwiczenia(W1,  W2,  U1,  U2,  U3,  K1):Ćwiczenia  audytoryjne  -  w  trakcie  zajęć  studenci
poznają   zasady  księgowania  operacji  gospodarczych.  Sporządzają  bilans  i  rachunek
zysków i strat.

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia: Kolokwium pisemne - Pisemna forma zaliczenia pozwala, poprzez umiejętnie
sformułowane  pytania,  określić  poziom przyswojenia  oraz  zrozumienia  przez  studenta
wiedzy przekazywanej podczas zajęć.  (W1, W2, U1, U2, U3, K1);
Wykład: Sprawdzian pisemny - Pisemna forma zaliczenia pozwala w postaci testu. (W1,
W2, U2, U3);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.  Wojciech Hasik, tytuł: Podstawy Rachunkowości ,  wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekomicznego, rok 2017
2.  Edward Nowak, tytuł: Rachunkowość kurs podstawowy, wyd. Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, rok 2016

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.  Helena Poetschke, tytuł: Podstawy rachunkowości , wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, rok 2015 



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

21N2-PRACH-ask
ECTS: 3.0
CYKL:  2021Z

Podstawy rachunkowości

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 10.0 h
- udział w: Ćwiczenia 10.0 h
- konsultacje 5.0 h

OGÓŁEM: 25.0h

2. Samodzielna praca studenta:

Student przygotowuje się do pisemnego zaliczenia ćwiczeń 19.00 h

Student samodzlenie zapoznaje się z ustawą o 

rachunkowości w zakresie tematyki poruszanej na zajęciach

10.00 h

Student przygotowuje się do pisemnego zaliczenia 

wykładów

20.00 h

OGÓŁEM:  49.0h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  74.0h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 74.0 h : 25.0h/ECTS = 2.96 ECTS 

Średnio: 3.0 ECTS

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

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


