
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w 
Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEiZ syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku są  

udostępniane  studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (podstrony internetowe  katedr i zakładów WEiZ) oraz papierowej 

(zbiory papierowe są oprawiane wg lat akademickich w katedrach i zakładach WEiZ (również archiwalne)). Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za 

przygotowanie syllabusa oraz jego terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Każda katedra i 

zakład prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych 

w tejże jednostce. Dany rocznik syllabusów w wersji papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci 

elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą elektroniczną – realizowaną przez pracowników danej katedry lub zakładu w razie prośby studenta 

lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu (z podpisami koordynatora i członków zespołu dydaktycznego) wydawana jest na prośbę 

studenta lub absolwenta WEiZ.  Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką katedry lub zakładu koordynator przedmiotu lub 

kierownik katedry/zakładu.   

Tryb studiów 

 Stacjonarne   
 

Nazwa kierunku studiów 

EKONOMIA  
 

Poziom studiów 

Stopień pierwszy  
 

Rok studiów/ semestr 

II; semestr 4 
 

Specjalność 

Bez specjalności 
 

Kod przedmiotu w systemie USOS (zawarty w planach studiów z USOSA 

umieszczonych na http://www.weiz.uwb.edu.pl) 

1000-ES1-2RAC 
 

Liczba punktów kredytowych ECTS (zawarta w planie studiów) 

7 
 

Nazwa przedmiotu 

Rachunkowość 
 

Typ przedmiotu (wpisany w planie studiów) 

KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
 

Język przedmiotu 

polski 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego przedmiot  

Teresa Mikulska/doktor 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Teresa Mikulska/doktor 
 

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Anna Grydź/magister 
 

Forma i wymiar zajęć 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne 

Ogólna liczba godzin 30 30   

Liczba godzin w 

tygodniu / liczba 
godzin na zjazd 

2 2   

Metody dydaktyczne Wykład  
e-learningowy i 

Rozwiązywanie 
zadań i testów 

  

http://www.weiz.uwb.edu.pl)/
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tradycyjny z 
wykorzystaniem 

technik 
multimedialnych 

sytuacyjnych 

 

Założenia i cel przedmiotu (efekty kształcenia) 

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia 
rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących 

w tym zakresie. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Uzyskanie wiedzy o zasadach 
wyceny składników bilansu. Poznanie wiadomości o technice księgowania operacji 

zmieniających sytuację majątkową i finansową jednostek gospodarczych. Plan 
kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Ustalanie wyniku finansowego. 
W czasie ćwiczeń studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie 

ewidencji operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie, stosowania zasad 
rachunkowości,  sporządzania sprawozdań finansowych,  wykorzystywania 

wiedzy rachunkowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw. 
 

Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające i zakres posiadanej wiedzy) 

Brak wymagań wstępnych 
 

Treści merytoryczne przedmiotu: (opis treści w każdej formie zajęć) 
 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów L .godz. 

1. Rachunkowość jako system ewidencji                                                                               

 istota rachunkowości 
 funkcje  i zasady prawidłowej rachunkowości 

 prawna regulacja rachunkowości w Polsce 
 organizacja rachunkowości, formy i  technika prowadzenia ksiąg 

2. Aktywa jednostki i  źródła ich finansowania                                                                

 aktywa trwałe i obrotowe 
 źródła  finansowania majątku  

 bilans 
3. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości    (on-line)                                                   

 operacje gospodarcze i ich rodzaje  

 konta księgowe - pojęcie, zasady funkcjonowania  
 zestawienie obrotów i sald, 

 poprawianie błędów księgowych, 
 podzielność i łączenie kont 

4. Dokumentacja i ewidencja środków pieniężnych  (on-line)                                                              

 istota i formy rozliczeń pieniężnych 
 dokumentacja i ewidencja środków pieniężnych  

 ewidencja kredytów bankowych 
5.  Ewidencja rozrachunków (on-line)                                                  

 klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków 
 rozrachunki z  kontrahentami  tytułu dostaw, robót i usług 
 rozrachunki publiczno-prawne 

 pozostałe rozrachunki 

 

2 
 

 
 
 

2 
 

 
4 
 

 
 

 
 
 

2 
 

 
 

4 
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 dokumentacja i ewidencja rozrachunków z pracownikami  

6. Obrót materiałowy    (on-line)                                                                 
 zasady gospodarki zapasami 

 klasyfikacja i wycena materiałów 
 dokumentacja i rozliczenie zakupu i zużycia materiałów 

7. Pojęcie, klasyfikacja i ewidencja aktywów trwałych  (on-line)                                                  

 charakterystyka aktywów trwałych 
 ewidencja nakładów inwestycyjnych i ich rozliczanie 

 wycena środków trwałych i metody ustalania ich zużycia  
 dokumentacja i ewidencja środków trwałych 

8. Udokumentowanie i ewidencja  kosztów  (on-line)                                              
 pojęcie i klasyfikacja kosztów 
 ewidencja kosztów w układzie rodzajowym 

9. Istota, klasyfikacja i zasady wyceny produktów pracy 
10.Przychody ze sprzedaży i koszty związane z ich uzyskaniem   

11.Zakres pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, kosztów i 
przychodów finansowych, strat i zysków nadzwyczajnych                                                     

12.  Wynik finansowy  - istota i elementy wyniku finansowego.                                                               

 

2 
 

 
 
4 

 
 

 
 

2 
 
 

2 
2 

2 
 
2 

Razem godzin 30 
 

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń L. godz. 

1. Klasyfikacja majątku przedsiębiorstw 
2. Klasyfikacja źródeł ich pochodzenia 

3. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans  
4. Ewidencja analityczna, poprawianie błędów księgowych 

5. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów bankowych  
6. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 
7. Ewidencja rozrachunków z pracownikami 

8. Ewidencja pozostałych rozrachunków 
9. Wycena i ewidencja materiałów  

10. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych    
11. Zasady ewidencji kosztów i przychodów ze sprzedaży 
12. Ewidencja  wyniku finansowego 

13. Zaliczenie przedmiotu 

2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

4 
4 
2 

2 

Razem godzin 30 
 

Seminarium / Inne  

Zawartość tematyczna poszczególnych seminariów L. godz. 

  

Razem godzin  

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

Podstawowa: 
1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 121, poz. 591. 

2. K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2005. 
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3. E. Nowak, Rachunkowość : kurs podstawowy, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2008. 
 

Literatura dodatkowa: 
1. B. Gierusz , Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, 

Gdańsk 2009. 

2. K. Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer 
business,, Warszawa 2010. 

3. Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, 

PWN, Warszawa 2010. 
4. W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.),  Podstawy rachunkowości, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011. 
5. A. Zysnarska, Rachunkowość finansowa od podstaw, Zadania z 

rozwiązaniami, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2011. 

6. G. Klamecka-Roszkowska, K.   Jamróz, G.   Michalczuk, T. Mikulska, 
Rachunkowość – podręcznik do studiowania przedmiotu,  Uniwersytet w 

Białymstoku, Białystok 2005. 
 
 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (podczas i poza 
zajęciami, przyjęty stosownie do efektów kształcenia i liczby punktów ECTS) 

   60    godzin  
 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń 
Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć: 

Dominujące formy pomiaru (oceny) pracy studenta: 
- egzamin pisemny 

 W formie testu teoretycznego i zadań.  Warunkiem otrzymania oceny 

pozytywnej jest uzyskanie 55% punktów z zaliczenia pisemnego i 15 
punktów z testów on-line. 
- ćwiczenia  
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 50 punktów (max. 100) 

50 punktów można zdobyć za kartkówki, 40 pkt. z końcowego kolokwium, 10 za 
aktywne uczestnictwo na zajęciach.  
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. 2 nieobecności są tolerowane.  

Za każdą następną (bez usprawiedliwienia) student otrzymuje do wykonania 
zadania i odpowiada ustnie z tematu ćwiczeń, które opuścił.  
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