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Nazwa przedmiotu Podstawy wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KMikr

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.SZ.1957

Pkt.ECTS

10

Nazwa specjalności

FWP;

dr Anna Blajer-Gołębiewska, dr Sylwia Machowska-Okrój, prof. UG dr hab. Andrzej Letkiewicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

20

Ćwiczenia

10

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 NS2,

Semestr:

1,

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

Seminaria

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Studia
przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

brak

Wymagania wstepne

Podstawowa wiedza w zakresie następujących przedmiotów:
1. Mikroekonomia
2. Makroekonomia
3. Rachunkowość
4. Zarządzanie
5. Marketing
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Aby zdać egzamin, student powinien otrzymać powyżej 50% sumy możliwych do uzyskania punktów.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta zarówno z miejscem finansisty w strukturze przedsiębiorstwa, jak i z podstawami
wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej.
Efekty kształcenia się
Wiedza

E2_W01

Student ma pogłębioną wiedzę o przedmiocie i metodologii ekonomii w odniesieniu do
finansów w przedsiębiorstwie, zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii nauk
ekonomicznych.

E2_W05

Student ma rozszerzoną wiedzę o miejscu finansisty w strukturze przedsiębiorstwa,
zakresie i obszarach jego działalności.

E2_W06

Student zna wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz
prawidłowości występujące w zakresie stosowania podstawowych zasad rachunkowości.

E2_W07

Student ma pogłębioną wiedzę na temat norm i reguł (m.in. prawnych), organizujących
struktury i instytucje ekonomiczne w kontekście finansów w przedsiębiorstwach oraz ma
wiedzę o rządzących nimi prawidłowościach.

E2_W10

Student zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E2_W01

X

E2_W05

X

E2_W06

X

X
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E2_W07

X

X

E2_W10
Umiejętności

X
E2_U01

Student potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo obserwować,
interpretować i wyjaśniać interakcje pomiędzy interesariuszami w przedsiębiorstwie, a
także interakcje pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego otoczeniem, posługując się
specjalistyczną terminologią ekonomiczną.

E2_U02

Student potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, wykorzystać teoretyczną i
specjalistyczną wiedzę do opisu i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów i
zjawisk gospodarczych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i
metody analiz, stosując techniki z zakresu rachunkowości.

E2_U05

Student potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi i regułami (prawnymi,
zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów w odniesieniu do
zarządzania zasobami ludzkimi w komórce ds. finansów oraz funkcji rachunkowości w
dostarczeniu informacji wspomagających efektywne zarządzanie.

E2_U07

Student posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego
problemu ekonomicznego dotyczącego roli finansisty w przedsiębiorstwie.

E2_U08

Student posiada umiejętność rozumienia i samodzielnego analizowania zjawisk i
procesów ekonomicznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych
zjawisk w zakresie organizacji pracy działu finansów w przedsiębiorstwach.
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

E2_U01

X

E2_U02

X

X

E2_U05

X

X

E2_U07

X

E2_U08

X

Kompetencje

E2_K03

Student potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz organizować zadania.

E2_K07

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, podejmuje nowe wyzwania
kreatywnego myślenia.

E2_K08

Student cechuje się wartościami osobistymi związanymi z kierowaniem się w życiu
zawodowym etyką biznesu i społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowaniem dla
innych oraz lojalnością wobec firmy.
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E2_K03

X

E2_K07

X

E2_K08

X

X

Treści programowe
A. Księgowy w biznesie
1.
2.
3.
4.
5.

Organizacja, interesariusze i otoczenie przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna firmy, funkcje przedsiębiorstwa oraz zarządzanie
Rachunkowość i systemy sprawozdawczości, przestrzeganie i kontrola
Osoby i zespoły prowadzące i zarządzające
Efektywność osobista i komunikacja
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6. Etyka zawodowa w rachunkowości i biznesie
B. Rachunkowość zarządcza
1.
2.
3.
4.
5.

Charakter, źródło i cel zarządzania informacją
Techniki rachunku kosztów
Budżetowanie
Rachunek kosztów standardowych
Pomiar wyniku

C. Rachunkowość finansowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontekst i cele sprawozdawczości finansowej
Cechy jakościowe informacji finansowej
Wykorzystanie zasady podwójnego zapisu i systemów rachunkowości
Rejestracja transakcji i zdarzeń
Przygotowanie bilansu próbnego
Przygotowanie podstawowych sprawozdań finansowych
Przygotowanie prostego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Interpretacja sprawozdań finansowych
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

Literatura obowiązkowa:

Materiały szkoleniowe ACCA;
E. Walińska, Rachunkowość finansowa - ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca:

A. A. Jaruga , P. Kabalski , A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010;
I. Sobańska, Rachunkowość zarządcza Podejście operacyjne i strategiczne, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010.
A. Blajer-Gołębiewska, A. Kozłowski, Financial determinants of corporate reputation: A short-term approach, Managerial
Economics, 2016, Vol. 17, No. 2, s. 179-201.
Kontakt

a.blajer@ug.edu.pl, machowska64@wp.pl, ekoalt@ug.gda.pl,
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