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Nazwa przedmiotu Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

Nazwa kierunku

Ekonomia/MSG

Kod ECTS

14.3.E.PL.2426

Pkt.ECTS

4

Nazwa specjalności

BRAK;

dr Michał Suchanek, mgr Agnieszka Miłosz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

10

Ćwiczenia

10

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 NS1,

23

Semestr:

4,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

103

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

126

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Praca w laboratorium komputerowym,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów i ekonomii.

Wymagania wstepne

Wiedza z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia

Egzamin

Kryteria oceny
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych.
Efekty kształcenia się
Wiedza

E1_W03

Student ma podstawową wiedzę o relacjach między zjawiskami, podmiotami, strukturami
i instytucjami ekonomicznymi w skali mikro-, makroekonomicznej i sektorowej.

E1_W06

Student zna właściwe dla dyscypliny naukowej ekonomia metody i narzędzia.
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E1_W03

X

X

X

E1_W06

X

X

X

Umiejętności

E1_U01

Student potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo obserwować i
interpretować zjawiska oraz procesy ekonomiczne.

E1_U02

Student potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, wykorzystać podstawową
wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk
gospodarczych.

E1_U05

Student zna i posługuje się normami prawnymi obowiązującymi w rachunkowości.

E1_U06

Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do samodzielnego podejmowania działalności
gospodarczej.
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty
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E1_U01

X

X

X

X

E1_U02

X

X

X

X

E1_U05

X

X

X

X

E1_U06
Kompetencje

X
E1_K01

Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania swojej wiedzy.

E1_K04

Student prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne warianty
rozwiązań związane z wykonywaniem zawodu.
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E1_K01

X

X

E1_K04

X

X

Treści programowe
1. Istota i funkcje sprawozdawczości finansowej
2. Regulacje prawne i zasady sporządzania sprawozdań finansowych
3. System informacyjny bilansów
4. System informacyjny rachunków zysków i strat
5. System informacyjny rachunków przepływów finansowych
6. Standaryzacja informacji wynikających ze sprawozdawczości finansowej
7. Zdarzenia gospodarcze i operacje rachunkowe w przedsiębiorstwie
8. Zasady prowadzenia ewidencji i rozliczeń działalności gospodarczej przedsiębiorstwa - zakładowy plan kont
9. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa - informacyjny system ewidencji i rozliczania aktywów i pasywów
10. Informacyjny system ewidencji i rozliczania kosztów własnych przedsiębiorstwa
11. Informacyjny system ewidencji i rozliczania przychodów ze sprzedaży i wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
12. Informacyjny system ewidencji i rozliczania działalności rynkowej - rozliczenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
13. Kolokwium
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa
1. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa
2015
2. B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa 2012
3. E. Śnieżek (red.), Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami, Wydawnictwo
Nieoczywiste, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca
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1. A. Letkiewicz, M. Suchanek, Use of economic and econometric analysis in the financial standing diagnosis of haulage
enterprises [w:] Transport development challenges in the twenty-first century : proceedings of the 2015 TranSopot Conference
pod red. M. Bąk, Springer International Publishing 2016
2. J. Hartenberger-Liszek, Problemy poznawcze diagnozowania ekonomicznego przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2015
Kontakt

m.suchanek@ug.edu.pl, a.milosz@ug.edu.pl,
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