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Rachunkowość małych firm
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
geodezja i kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGIS.I18B.2169.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Prymon

Pozostali prowadzący Krzysztof Prymon

Okresy
Semestr 4, Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studenta z zasadami prowadzenia rachunkowości w małej firmie
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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

Zna podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
zna obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące
rachunkowości, prawa podatkowego, prawa spółek
handlowych, przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych; posiada podstawową wiedzę w zakresie
pozyskiwania danych wykorzystywanych w analizach
ekonomicznych, zna metody wykonywania analiz
ekonomicznych w przedsiębiorstwie, zna przepisy
kodeksu pracy

GK_P6S_WK17 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi samodzielnie sporządzić bilans
przedsiębiorstwa, wypełniać główne dokumenty
księgowe, księgować typowe zdarzenia gospodarcze
występujące w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
handlowych i usługowych oraz posiada umiejętność
interpretacji tych zdarzeń; potrafi wykonywać
obliczenia mierników i wskaźników wykorzystywanych
w analizie ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa
oraz przeprowadzić ich interpretację, potrafi
interpretować przepisy dotyczące prawa pracy / ocena
umiejętności sporządzania sprawozdań finansowych
oraz wypełniania dokumentów księgowych

GK_P6S_UW13 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy. GK_P6S_KR03 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.Podstawy prawne rachunkowości. 1 godz.

2.Składniki majątku przedsiębiorstwa oraz źródła ich pochodzenia. 2 godz.

3.Konto księgowe. 1 godz.

4.Operacje gospodarcze. 2 godz.

5.Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. 2 godz.

6.Ewidencja środków pieniężnych. 1 godz.

7.Ewidencja materiałów i towarów. 1 godz.

8.Ewidencja aktywów trwałych. 1 godz.

9.Ewidencja rozrachunków. 1 godz.

10.Ewidencja kosztów. 1 godz.

11.Ewidencja wynagrodzeń. 1 godz.

12.Ewidencja wyniku finansowego1 godz.

Wykład

2.

1.Podstawy prawne rachunkowości. Prawo podatkowe a prawo o rachunkowości 2
godz.

2.Składniki majątku przedsiębiorstwa oraz źródła ich pochodzenia. Sporządzanie
bilansu. 1 godz.

3.Konto księgowe 1 godz.

4.Operacje gospodarcze 1 godz.

5.Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1 godz.

6.Ewidencja środków pieniężnych 1 godz.

7.Ewidencja materiałów i towarów 1 godz.

8.Ewidencja aktywów trwałych 1 godz.

9.Ewidencja rozrachunków 2 godz.

10.Ewidencja kosztów 2 godz.

11.Rozliczanie i kalkulacja kosztów 2 godz.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Metoda sytuacyjna, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia



4 / 5

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Zaliczenie pisemne 60%

Literatura
Obowiązkowa

Gierusz B. „Podręcznik do samodzielnej nauki księgowania” ODDiK Gdańsk 20161.

Dodatkowa

Matuszewicz J. „Rachunkowość od podstaw” Finans –serwis sp.z o.o. Warszawa 20051.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P6S_KR03 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od innych, a także do dbałości o dorobek i tradycje zawodu geodety.

GK_P6S_UW13
Absolwent potrafi oszacować przybliżone skutki ekonomiczne podejmowanych działań w przestrzeni,
wskazywać stany planistyczne nieruchomości dla potrzeb gospodarki nieruchomościami oraz sporządzać
projekty operatów szacunkowych.

GK_P6S_WK17 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów oraz zasad tworzenia i rozwoju
różnych form przedsiębiorczości (w tym indywidualnej).


