
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE   

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE 

KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS 

 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa 

Profil kształcenia
1
: ogólnoakademicki 

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest opanowanie szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu 

projektowania i funkcjonowania systemu rachunkowości finansowej, w tym metod analitycznych 

(system kont) i syntetycznych (system sprawozdawczości finansowej) odzwierciedlających stan 

majątkowy oraz wynik finansowy poszczególnych podmiotów gospodarczych. 
Kod przedmiotu: ZAZ-ANI-UJ-2-RFI-JWKE Punkty ECTS 4 

Semestr: III Letni/zimowy Zimowy  

Kierunek: Zarządzanie Specjalność:  

Przedmiot z 

modułu  

przedmiotów
2
: 

Kierunkowy  Forma zajęć
3
: Wykład + konwersatoria  

Liczba godzin: 

        

Wykład 

Studia stacjonarne                                        Studia niestacjonarne  

Ogółem .... w tym:                                  Ogółem …70…. godz., w tym:                          

a) godzin kontaktowych  ....                    a) godzin kontaktowych      20               godz.              

b) godzin pracy własnej studenta ...        b) godzin pracy własnej studenta  50       godz. 

 

Forma aktywna (ćw./konw./lab/proj.) 

Studia stacjonarne                                       Studia niestacjonarne  

Ogółem .... godz., w tym:                           Ogółem …50….. godz. w tym:                          

a) godzin kontaktowych              ......         a) godzin kontaktowych       10           godz.             

b) godzin pracy własnej studenta .....         b) godzin pracy własnej studenta   40    godz. 

 

Prowadzący: Dr Monika Filipiuk Język: polski 

 

Wymagania wstępne w 

zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji: 

Umiejętności ekonomiczne w zakresie I roku studiów na 

wybranym kierunku „Zarządzanie” (mikroekonomia, finanse, 

statystyka, przedsiębiorczość, itp.) 

 

                                                      
1
 Należy wpisać do rubryki właściwe spośród następujących: ogólnoakademicki/praktyczny  

2
 Należy wskazać spośród następujących modułów przedmiotów: „podstawowy”, „kierunkowy”, „specjalnościowy”,  

                                                                                                           „ponadkierunkowy”, „do wyboru”, „seminarium  

                                                                                                             dyplomowe”.  
3
 Należy wskazać np. wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium itp.  



Lp. Narzędzia dydaktyczne Właściwe zaznaczyć znakiem „x” 

1. Praca z literaturą X 

2. 
Wykłady zakładające hipotetyczno-dedukcyjne 

myślenie słuchaczy 
X 

3. Ćwiczenia aktywizujące X 

4. Metody problemowe X 

5. 

Praktyczne i aktywizujące metody projektów 

realizowanych na podstawie założeń podanych 

przez prowadzącego 
 

6. 

Inne (proszę doprecyzować) 

Prezentacja i analiza rozwiązywanych zadań, praca 

w grupach 

Praktyczne sporządzenie sprawozdania 

finansowego na przykładzie małej firmy stworzonej 

pod potrzeby zrealizowania zadania.( od bilansu 

otwarcia przez dokonanie operacji  wskazanych 

przez wykładowcę do bilansu zamknięcia z 

wykorzystanie porównania sald na kontach 

syntetycznych z wykorzystaniem kont wynikowych 

i analitycznych)   

X 

 

 

Lp. Treści programowe Liczba 

godzin 

przeznaczona 

na realizację 

obszaru 

tematycznego 

1.  Pojęcie i zadania rachunkowości. 1 

2.  Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia. 1 

3.  Bilans, pojęcia: aktywa, pasywa. 1 

4.  Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans. 1 

5.  Dokumentacja operacji finansowych. 1 

6.  Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków 

pieniężnych. 

1 

7.  Konto i jego rola w ewidencji. Dzielenie pionowe i poziome kont. Łączenie 

kont. 

1 

8.  Obroty. Salda. Księgi.  1 

9.  Poprawianie błędów księgowych. 1 

10.   Zestawienie obrotów i sald. 1 

11.  Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i wynagrodzeń.  2 

12.  Naliczanie wynagrodzeń, podatków i składek na ubezpieczenia. 2 

13.  Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 2 

14.  Amortyzacja i umorzenia. 2 

15.  Ewidencja zapasów. 2 

16.  Wycena rozchodu materiałów i towarów. 2 

17.  Fundusze i wynik finansowy. Rodzaje funduszy. 2 

18.  Wynik finansowy w rachunku zysków i strat. 2 



19.  Ewidencja przychodów i kosztów oraz księgowe ustalenie wyniku 

finansowego.  

2 

20.  Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat. 2 

 

Formy prowadzenia zajęć i metody oceny 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone 

efekty 

Forma zajęć Metody 

oceny 

Odniesienie 

do 

kierunku 

W01, W02, 

W03 

U01, U02, 

U03, U04 

K01, K02 

Wykład Egzamin 

pisemny 

K_W01 

K_W13 

K_W17 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K02 

K_K11 

 Ćwiczenia   

W01, W02, 

W03 

U01, U02, 

U03, U04 

K01, K02 

Konwersatorium  Zaliczenie 

kolokwium 

K_W01 

K_W13 

K_W17 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K02 

K_K11 

 Laboratorium    

 Inne (należy doprecyzować)   

Literatura przedmiotu 

Podstawowa
4
:  E. Nowak Rachunkowość - Kurs podstawowy Warszawa PWE 2008 

J. Olchowicz- Podstawy rachunkowości tom II-wykład tom I- zadania i rozwiązania  

- Difin  Warszawa 2009  

Podstawy rachunkowości pod redakcją K. Sawickiego PWE Warszawa 2005 

Uzupełniająca: M. Gmytrasiewicz, A Karmańska Rachunkowość finansowa Difin 2007 

J. Matusiewicz P. Matusiewicz - Rachunkowość od Podstaw + Zbiór zadań do 

podręcznika Rachunkowość od Podstaw  SF Warszawa 2007 

 

Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych  dla 

kierunku Zarządzanie 

 

Efekty 

kształcenia 

dla modułu 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku  

Zarządzanie 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla obszaru 

nauk
5
 

społecznych  

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla 

kierunku 

                                                      
4
 Należy wskazać literaturę spośród księgozbioru Biblioteki WSM w Warszawie.   

5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) określa opis efektów kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego w obszarach 

kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk 

medycznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz sztuki.  



WIEDZA 

W01 Zna standardowe metody ilościowe w tym wybrane 

metody standardowe gromadzenia, analizy, jakości 

prezentacji danych ekonomicznych w 

przedsiębiorstwie. 

Potrafi opisać znaczenie wybranych norm i 

standardów w poszczególnych obszarach działalności 

organizacji (standardy rachunkowości).  

S1A_W01 

S1A_W06 

K_W01 

K_W13 

 

W02 Zna podstawowe sprawozdania finansowe i sposoby 

ich sporządzania. Umie czytać dane ze sprawozdań 

finansowych. 

S1A_W07 K_W17 

W03 Potrafi zaksięgować operacje gospodarcze na kontach 

i sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat.  

S1_W06 K_W17 

UMIEJĘTNOŚCI 

U01 Jest w stanie wybrane elementy wiedzy teoretycznej 

zastosować  w wybranym obszarze funkcjonalnym 

organizacji 

S1A_U02 K_U01 

U02 Umie zastosować  wybrane wiedzę specjalistyczną do 

współpracy z reprezentantami innych obszarów 

funkcjonalnych 

S1A_U06 K_U02 

U03 Posiada umiejętności samodzielnego podejmowania 

działalności gospodarczej 

S1A_U07 K_U03 

U04 Potrafi obserwować, opisać, zanalizować, 

zinterpretować podstawowe  zjawiska i procesy  

zachodzące w organizacji z wykorzystaniem 

podstawowej wiedzy teoretycznej 

S1A_U01, 

S1A_U02 

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K01 Jest zdolny do uczestniczenia w przygotowaniu i 

realizacji różnych projektów i jest świadomy skutków 

podejmowanych decyzji 

S1A_K05 K_K02 

K02 Jest otwarty na myślenie w sposób przedsiębiorczy S1A_K07 K_K11 

 

Formy oceny 
Efekt 

kształcenia 

na ocenę 2 na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

 Dla każdego z 
efektów 

kształcenia 

określonego dla 
modułu  w 

zakresie wiedzy 

umiejętności i 
kompetencji 

Student uzyskuje 
poniżej 50% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje 
od 50 do 59% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje  
od 60 do 69% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje  
od 70 do 79% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje 
od 80 do 89% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje 
powyżej 89% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

 

Warunki zaliczenia  

Zaliczenie kolokwium i egzamin pisemny 

 

 

 

…………………………    ……………………………………………….. 
        (Data)                 (Czytelny podpis Autora Karty Przedmiotu) 

 

 

 

…………………………    ………………………………………………   
       (Data)                    (Czytelny podpis Dziekana Wydziału)   


