
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE   

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE 

KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS 

 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza 

Profil kształcenia
1
: ogólnoakademicki 

Cel przedmiotu: :  Celem studiów jest przekazanie podstawowej, na w wybranych obszarach 

szczegółowej wiedzy, z zakresu rachunkowości menadżerskiej, finansów i rachunku wyników, 

niezbędnej do podejmowania decyzji zarządczych i kierowania firmą. 
Kod przedmiotu: ZAZ-ANI-UJ-3-RZA-JKZ Punkty ECTS 4 

Semestr: VI Letni/zimowy Letni 

Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Rachunkowość i controlling 

Przedmiot z 

modułu  

przedmiotów
2
: 

Specjalnościowy  Forma zajęć
3
: Konwersatoria  

Liczba godzin: 

        

Wykład 

Studia stacjonarne                                        Studia niestacjonarne  

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

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

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

 

Forma aktywna (ćw./konw./lab/proj.) 

Studia stacjonarne                                       Studia niestacjonarne  

Ogółem .... godz., w tym:                           Ogółem …100….. godz. w tym:                          

a) godzin kontaktowych              ......         a) godzin kontaktowych        24        godz.             

b) godzin pracy własnej studenta .....         b) godzin pracy własnej studenta   76    godz. 

 

Prowadzący: Dr Monika Filipiuk Język: polski 

 

Wymagania wstępne w 

zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji: 

Podstawy rachunkowości, ekonomia, przedsiębiorczość 

 

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  

5. 

Praktyczne i aktywizujące metody projektów 

realizowanych na podstawie założeń podanych 

przez prowadzącego 
X 

6. 

Inne (proszę doprecyzować) 

Prezentacja i analiza rozwiązywanych zadań, praca 

w grupach. Rozwiązywanie zadań z zakresu 

wskaźników ekonomiczno-finansowych 

X 

 

                                                      
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. Treści programowe Liczba 

godzin 

przeznaczona 

na realizację 

obszaru 

tematycznego 

1.  Wprowadzenie do przedmiotu. Istota rachunkowości zarządczej, Geneza i 

rozwój rachunkowości zarządczej, Zadania rachunkowości zarządczej. 

Rachunkowość menadżerska, a rachunkowość finansowa.  

2 

2.  Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej firmy. O czym 

informuje struktura aktywów i pasywów.  Relacje pomiędzy strukturą 

aktywów i pasywów.  

5 

3.  Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa. Pomiar kapitału 

obrotowego. Analiza płynności finansowej; wysokiej i bieżącej, analiza 

wskaźników zadłużenia.   

4 

4.  Analiza pozycji kosztów i dochodów oraz strat i zysków nadzwyczajnych 

(rachunek wyników).Rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy 

pieniężne netto z działalności – ocena możliwych wariantów z punktu 

widzenia rachunkowości zarządczej. 

5 

5.  Wskaźniki: obliczanie i interpretacja otrzymanych wyników: Wskaźnik 

pokrycia odsetek zyskiem. Wskaźniki rentowności: sprzedaży netto, 

majątku, zaangażowania kapitału własnego 

5 

6.  Obliczanie wskaźników ekonomiczno-finansowych z okresu trzech lat i 

przygotowywanie prognoz zarządczych. Ocena opłacalności ekonomicznej 

inwestycji. Ryzyko: czynne i bierne. Analiza efektywności działania.  

3 

 

Formy prowadzenia zajęć i metody oceny 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone 

efekty 

Forma zajęć Metody 

oceny 

Odniesienie 

do 

kierunku 

 Wykład   

 Ćwiczenia   

W01, W02, 

W03 

U01, U02, 

U03 

K01 

Konwersatorium  Zaliczenie 

pisemne 

K_W13 

K_W14 

K_W17 

K_U06 

K_U08 

K_U10 

K_U11 

K_K02 

 Laboratorium    

 Inne (należy doprecyzować)   

Literatura przedmiotu 

Podstawowa
4
:  Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Rachunek kosztów i 

rachunkowość zarządcza, Warszawa 2000 

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom I praca zbiorowa pod redakcją 

Gertrudy K. Świderskiej, Delfin 2002 . 

W. Gabrusewicz, A. Kamela –Sowińska, F. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, 

wyd. II PWE, Warszawa 2000 

                                                      
4
 Należy wskazać literaturę spośród księgozbioru Biblioteki WSM w Warszawie.   



Uzupełniająca: D. Krzywda, rachunkowość finansowa,  Fundacja rozwoju rachunkowości w 

Polsce 1999 r. 

 

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 

WIEDZA 

W01 Zna źródła pozyskiwania danych do oceny 

ekonomiczno – finansowej i procesów zarządczych  
S1A_W06 K_W14 

W02 Zna uwarunkowania  wpływające na sytuację 

ekonomiczno –finansową podmiotu 
S1A_W03 K_W17 

W03 Zna sprawozdania finansowe S1A_W06 K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI 

U01 Potrafi ocenić składniki majątkowe i źródła ich 

pochodzenia oraz ich wpływ na płynność finansową, 

czy rentowność.  

S1A_U03 

S1A_U01 

 

K_U06 

U02 Potrafi określić inne  (w tym poza ekonomiczne) 

czynniki wpływające na sytuację ekonomiczno –

finansową podmiotu 

S1A_U03 

S1A_U01 

K_U10 

U03 Potrafi przeprowadzić analizę poziomą i pionową 

bilansu oraz wykorzystać elementy rachunku zysków i 

strat do obliczania wskaźników niezbędnych do 

podejmowania decyzji zarządczych 

S1A_U04 

S1A_U05 

K_U08 

K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K01 potrafi ocenić i zinterpretować obliczone wskaźniki, a 

także podejmować decyzje zarządcze w oparciu o 

przeprowadzone analizy wskaźnikowe 

S1A_K03 

S1A_K02 

S1A_K07 

K_K02 

 

 

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 

 

 

 

 

 

                                                      
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.  



Warunki zaliczenia  

Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego 

 

 

 

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

 

 

 

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


