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Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPZIS.I10B.1402.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

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: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi koncepcjami rachunku kosztów
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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 ma szczegółową wiedzę z zakresu finansów
i rachunkowości oraz rachunku kosztów dla inżynierów
obejmującą zasady finansowania i inwestowania oraz
metody oceny projektów inwestycyjnych, zasady i pod
stawy prawne rachunkowości, operacje gospodarcze,
rachunek kosztów i efektów gospodarowania
czynnikami produkcji.

ZI_P6S_WG07 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi stosować podstawowe zasady
z zakresu finansów i rachunkowości do prawidłowego
funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz ich
finansowania oraz sporządzić z tego zakresu dobrze
udokumentowane opracowanie.

ZI_P6S_UW05 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
w zakresie planowania i realizacji zadań związanych
z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolniczej.

ZI_P6S_KR05 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
107

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
47

ECTS
1.8

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.

1. Ewolucja systemów rachunku kosztów. 1 godz.

2. Klasyfikacja kosztów działalności. 1 godz.

3. Wady i zalety tradycyjnych metod rachunku kosztów. 1 godz.

4. Rachunek kosztów normalnych. 1 godz.

5. Kalkulacja kosztów. 1 godz.

6. Rachunek kosztów postulowanych. 1 godz.

7. Rachunek kosztów pełnych. 1 godz.

8. Rachunek kosztów zmiennych. 1 godz.

9. Rachunek kosztów działań (ABC). 1 godz.

10. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. 1 godz.

11. Rachunek kosztów docelowych. 1 godz.

12. Rachunek kosztów cyklu życia produktu. 1 godz.

13. Rachunek kosztów klienta. 1 godz.

14. Model rachunku kosztów a wynik finansowy przedsiębiorstwa. 2 godz.

Wykład

2.

1. Ewolucja systemów rachunku kosztów. 2 godz.

2. Klasyfikacja kosztów działalności. 2 godz.

3. Wady i zalety tradycyjnych metod rachunku kosztów. 2 godz.

4. Rachunek kosztów normalnych. 2 godz.

5. Kalkulacja kosztów. 2 godz.

6. Rachunek kosztów postulowanych. 2 godz.

7. Rachunek kosztów pełnych. 2 godz.

8. Rachunek kosztów zmiennych. 2 godz.

9. Rachunek kosztów działań (ABC). 2 godz.

10. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. 2 godz.

11. Rachunek kosztów docelowych. 2 godz.

12. Rachunek kosztów cyklu życia produktu. 2 godz.

13. Rachunek kosztów klienta. 2 godz.

14. Model rachunku kosztów a wynik finansowy przedsiębiorstwa. 4 godz.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone
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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
projektowe/warsztatowe Zaliczenie pisemne 60%

Literatura
Obowiązkowa

1. Nowak E. Wierzbiński M. Rachunek kosztów. Modele i zastosowania Wyd. PWE Warszawa 2009.1.

Dodatkowa

Karmańska A. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza Wyd. Difin Warszawa 2006.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji
zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji w tym produkcji rolniczej

ZI_P6S_UW05
Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów,
transferu technologii i innowacyjności

ZI_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie zagadnienia dotyczące finansów i rachunkowości, obejmujące zasady
finansowania i inwestowania oraz metody oceny projektów inwestycyjnych, zasady i podstawy prawne
rachunkowości, operacje gospodarcze, rachunek kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji
w tym produkcji rolniczej


