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Rachunkowość w żywieniu zbiorowym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
technologia i organizacja gastronomii

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNTGS.I10B.2171.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Prymon

Pozostali prowadzący Krzysztof Prymon

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 16

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Podstawowe informacje o zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie żywienia zbiorowego.
Rozliczenia podatkowe oraz inne rozrachunki publiczno-prawne dotyczące gastronomii.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W zakresie wiedzy student: - ma podstawową wiedzę
ekonomiczną, zna zasady organizacji, zarządzania
i marketingu w zakładów żywienia zbiorowego, - zna
podstawowe zasady organizacji żywienia w zakładach
żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego
oraz zasady podejmowania działalności gospodarczej
w tym zakresie, - wykazuje ogólną znajomość
technologii informacyjnych w tym stosowanych
w żywieniu zbiorowym i przemyśle spożywczym.

TOG_P6S_WK09 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student projektuje i wykonuje proste zadania
badawcze oraz pod opieką specjalisty potrafi
zaprojektować zakład żywienia zbiorowego, - potrafi
zaplanować i wdrożyć jadłospisy dla różnych grup
ludności oraz obsługuje komputerowe programy
żywieniowe, - sporządza i wdraża dokumentację
żywieniową, raporty i sprawozdania jednostek
żywienia zbiorowego.

TOG_P6S_UW10 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- Student jest gotów, aby współpracować w zespole
wielodyscyplinarnym w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i jakości wytwarzanych produktów
i potraw, - potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy.

TOG_P6S_UU14 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 8

Ćwiczenia audytoryjne 16

Przygotowanie do zajęć 15

Konsultacje 15

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
56

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
41

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
16

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunkowość
przedsiębiorstwa. Specyfika działalności gastronomicznej. Obowiązki
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gastronomiczną. Zatrudnianie
pracowników. Opodatkowanie działalności gastronomicznej podatkiem
dochodowym. Podatek Vat w działalności gastronomicznej.

Wykład

2.

Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunkowość
przedsiębiorstwa. Specyfika działalności gastronomicznej. Obowiązki
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gastronomiczną. Zatrudnianie
pracowników. Opodatkowanie działalności gastronomicznej podatkiem
dochodowym. Podatek Vat w działalności gastronomicznej.

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 40%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie pisemne 60%

Wymagania wstępne
Bienkiewicz Maciej, Bronkowska Monika, Kutkowska Barbara, Łoźna Karolina, Minta Stanisław, Prymon Krzysztof, Raftowicz
Magdalena, Struś Mirosław, Żurek Jakub: Rolnictwo wspierane społecznie : badanie szans rozwoju małych gospodarstw
rolnych na Dolnym Śląsku w aspekcie produkcji żywności wysokiej jakości, 2018, Ad Fontes Agencja Wydawnicza, ISBN
978-83-950114-3-6, 127 

Literatura
Obowiązkowa

W. Nowak P. Berkowicz Opodatkowanie gastronomii, Wyd. Forum Doradców Podatkowych S.C. warszawa 20151.

Dodatkowa

B. Kozłowska, O. Kołecka Przedsiębiorstwo gastronomiczne Wyd. Difin Warszawa 20121.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

TOG_P6S_UU14 Absolwent jest gotów dokonać samooceny własnych kompetencji oraz rozumie potrzebę ciągłego
zawodowego dokształcania się

TOG_P6S_UW10
Absolwent potrafi dokonać oceny organizacyjno-ekonomicznej proponowanych rozwiązań technicznych i
technologicznych oraz podejmowanych działań zawodowych w zakresie technologii i organizacji
gastronomii

TOG_P6S_WK09 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania
różnych rodzajów działalności związanej produkcją i dystrybucją żywności


