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Rachunkowość zarządcza
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ekonomia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPEKS.L10B.2172.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie
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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

Student zna i rozumie zjawiska i procesy wywierające
wpływ na funkcjonowanie rynku, dotyczącą
poszczególnych podmiotów, struktur, więzi, systemów
i polityk gospodarczych oraz ich elementów. Zna
metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych
ekonomicznych, pozwalające opisywać zjawiska
i procesy gospodarcze odnoszące się do różnych
podmiotów, struktur, więzi i polityk gospodarczych
w mikro- i makroskali.

EK_P6S_WK09 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować i interpretować dane
rynkowe oraz wykorzystywać je do rozwiązywania
problemów gospodarczych.

EK_P6S_UW20 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi określać priorytety i planować środki niezbędne
do realizacji wytyczonych celów oraz inspirować
współpracowników do podejmowania działalności
w tym zakresie.

EK_P6S_KR05 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Przedmiot i zadania rachunkowości zarządczej.

Zadania i cele rachunkowości zarządczej i finansowej. Odbiorcy rachunkowości FK
i zarządczej. Rachunek decyzyjny a rachunek sprawozdawczy. Merytoryczne
znaczenie pojęć: nakład, koszt, wydatek.

Kryteria klasyfikacji kosztów.

Kryteria klasyfikacji kosztów dla celów sprawozdawczych. Kryteria klasyfikacji
kosztów dla celów decyzyjnych. Zachowanie się kosztów w zależności od wielkości
produkcji. Koszty relewantne. Kryteria klasyfikacji kosztów dla celów kontrolnych.
Koszty  stałe i zmienne.

Rachunek kosztów pełnych. Pomiar kosztów i wycena materiałów i produktów

Szacowanie kosztów stałych. Metody księgowe. Metody statystyczne. Metody
wyceny materiałów. Wycena środków trwałych.

Wycena produkcji pomocniczej. Wycena produktów.

Rachunek kalkulacyjny kosztów.

Przedmiot kalkulacji. Rodzaje i metody kalkulacji. Kalkulacja podziałowa i
doliczeniowa. Modele rachunku kosztów. Absorpcyjny

rachunek kosztów.

Rachunek kosztów zmiennych. Marża pokrycia finansowych.

Próg rentowności, marża pokrycia brutto. Ilościowy i wartościowy próg
rentowności. Ćwiczenia obrazujące zależności pomiędzy marżą pokrycia a
decyzjami rozwojowymi przedsiębiorstwa: restrukturyzacja majątkowa, analiza
wartości produktu, marketing.

Wieloblokowy, wielostopniowy rachunek wyników. Decyzyjne znaczenie progu
rentowności. Znaczenie marży pokrycia w  procesie decyzyjnym. Wykorzystanie
progu rentowności do analizy kilku okresów. Analiza progu rentowności w
produkcji

wielo-asortymentowej. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do oceny
produktów, rynków zbytu, jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa, procesów.

Budżetowanie elastyczne.

Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do planowania. Rodzaje budżetów.
Zasady budowy budżetów elastycznych. Analiza wrażliwości zysku.

Ustalanie wielkości granicznych. Margines bezpieczeństwa. Wykorzystanie
praktyczne dźwigni operacyjnej, dźwigni finansowej i

całkowitej.

Wykład
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2.

Przedmiot i zadania rachunkowości zarządczej.

Zadania i cele rachunkowości zarządczej i finansowej. Odbiorcy rachunkowości FK
i zarządczej. Rachunek decyzyjny a rachunek sprawozdawczy. Merytoryczne
znaczenie pojęć: nakład, koszt, wydatek.

Kryteria klasyfikacji kosztów.

Kryteria klasyfikacji kosztów dla celów sprawozdawczych. Kryteria klasyfikacji
kosztów dla celów decyzyjnych. Zachowanie się kosztów w zależności od wielkości
produkcji. Koszty relewantne. Kryteria klasyfikacji kosztów dla celów kontrolnych.
Koszty  stałe i zmienne.

Rachunek kosztów pełnych. Pomiar kosztów i wycena materiałów i produktów

Szacowanie kosztów stałych. Metody księgowe. Metody statystyczne. Metody
wyceny materiałów. Wycena środków trwałych.

Wycena produkcji pomocniczej. Wycena produktów.

Rachunek kalkulacyjny kosztów.

Przedmiot kalkulacji. Rodzaje i metody kalkulacji. Kalkulacja podziałowa i
doliczeniowa. Modele rachunku kosztów. Absorpcyjny

rachunek kosztów.

Rachunek kosztów zmiennych. Marża pokrycia finansowych.

Próg rentowności, marża pokrycia brutto. Ilościowy i wartościowy próg
rentowności. Ćwiczenia obrazujące zależności pomiędzy marżą pokrycia a
decyzjami rozwojowymi przedsiębiorstwa: restrukturyzacja majątkowa, analiza
wartości produktu, marketing.

Wieloblokowy, wielostopniowy rachunek wyników. Decyzyjne znaczenie progu
rentowności. Znaczenie marży pokrycia w  procesie decyzyjnym. Wykorzystanie
progu rentowności do analizy kilku okresów. Analiza progu rentowności w
produkcji

wielo-asortymentowej. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do oceny
produktów, rynków zbytu, jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa, procesów.

Budżetowanie elastyczne.

Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do planowania. Rodzaje budżetów.
Zasady budowy budżetów elastycznych. Analiza wrażliwości zysku.

Ustalanie wielkości granicznych. Margines bezpieczeństwa. Wykorzystanie
praktyczne dźwigni operacyjnej, dźwigni finansowej i

całkowitej.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 60%
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Wymagania wstępne
rachunkowość finansowa

Literatura
Obowiązkowa

Prymon K. Controlling i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu1.
we Wrocławiu, Wrocław 2011.
S. Sojak: Rachunkowość zarządcza. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2003.2.

Dodatkowa

Kiziukiewicz T. : Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Ekspert Wrocław 1999.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

EK_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do stosowania zasad etyki menadżera, kierowania się w działaniu normami etyki
gospodarczej, akceptowania etycznych aspektów w procesie negocjacji

EK_P6S_UW20
Absolwent potrafi wykorzystać metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych ekonomicznych,
pozwalające opisywać zjawiska i procesy gospodarcze odnoszące się do różnych podmiotów, struktur,
więzi i polityk gospodarczych w mikro- i makroskali

EK_P6S_WK09
Absolwent zna i rozumie zasady i determinanty podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności
gospodarczej w zróżnicowanych warunkach rynkowych i potrafi zastosować te zależności w działalności
zawodowej


