
Załącznik nr 5 

do  Uchwały nr 1202 

Senatu UwB 

z dnia  29 lutego 2012 r. 

Rachunkowość 
SYLABUS 

A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia/Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2RAC 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Moduł podstawowy (ME_2) 

Rok studiów /semestr 2rok, 3semestr 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

brak 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

60 godzin zajęć dydaktycznych  ( wykład 30 godzin + ćwiczenia 30 godzin),  

30 godzin konsultacji (2 godziny w tygodniu) 

2 godziny egzamin 

Założenia i cele przedmiotu 

   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.  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykłady: prowadzenie wykładów  z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i 

prezentacji Power Point 

Forma zaliczenia wykładów: egzamin pisemny (test + zadania) 

 

 Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, odpowiedzi ustne, rozwiązywanie testów, wspólne 

omawiania zagadnień, wypełnianie dokumentów księgowych  

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie na ocenę (kolokwium, testy kontrolne,  

przygotowanie referatu na zadany temat,  ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów 

pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń, prezentacje prac domowych) 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA  

1. Student posiada wiedzę o podstawowych rodzajach i formach prowadzenia 

działalności gospodarczej i ich mechanizmach 
S1A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI  

1. Student dostrzega, dokonuje obserwacji i posiada umiejętność logicznego 

rozumowania oraz interpretacji zjawisk 
S1A_U01   S1A_U08 

2. Student gromadzi i przetwarza informacje gospodarcze oraz wykorzystuje 

podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk,  przyczyn i skutków działalności 

gospodarczej. 

S1A_U02  S1A_U03 

3. Student dostrzega i potrafi sformułować problemy gospodarcze w całej złożoności, 

z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych 
S1A_U08 

4. Student potrafi samodzielnie dokształcać się S1A_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



1 Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 

instytucjach gospodarczych 
S1A_K05 

2. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz umie 

uzasadnić potrzebę dalszego uczenia się 
S1A_K01  S1A_K06 

 

Punkty ECTS 7 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

189 godzin w tym: 

 udział w wykładach 30 godz., 

 w ćwiczeniach 30 godz., 

 przygotowanie się do zajęć 50 godz. 

 udział w konsultacjach 12 godz.,  

 przygotowanie do egzaminu 50 godz., 

 przygotowanie referatu 15 godz. 

 egzamin 2 godz. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 74 3 pkt 

o charakterze praktycznym 115 4 pkt 

  

Data opracowania: 01.10.2012 
Koordynator 

przedmiotu: 
mgr Anna Grydź, asystent 

 

 

 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ  - ĆWICZENIA 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Rachunkowość 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2RAC 

Nazwa kierunku Ekonomia/Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 2 rok, 3 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godzin: ćwiczenia w formie rozwiązywania zadań 

Liczba punktów ECTS 7 

Prowadzący  mgr Anna Grydź, asystent 

Treści merytoryczne przedmiotu ĆWICZENIA 

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. Klasyfikacja kosztów w układzie rodzajowym 

12. Zasady ewidencji przychodów ze sprzedaży  

13. Ewidencja pozostałych kosztów  i przychodów operacyjnych, 



kosztów i przychodów finansowych, strat i zysków nadzwyczajnych 

14. Ewidencja wyniku finansowego   

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

ĆWICZENIA -  sposoby weryfikacji: kolokwium, testy kontrolne,  

przygotowanie referatu na zadany temat,  ocena aktywności w 

trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń, 

prezentacje prac domowych) 

Weryfikacji podlegają efekty kształcenia 

S1A_W11 
S1A_U01    
S1A_U02 

S1A_U03  

S1A_U08 
S1A_K01   
S1A_K05 
S1A_K06 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest  zdobycie min. 55 pkt/100 

możliwych poprzez : 

 testy kontrolne  35 pkt 

 aktywność na ćwiczeniach 10 pkt 

 przygotowanie referatu na zadany temat 10 pkt 

 kolokwium 40 pkt 

 ocena efektów pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń 5 pkt 

 

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dwie nieobecności są 

tolerowane. Każda z nich musi być usprawiedliwiona,a  materiał z 

opuszczonych zajęć zaliczony na konsultacjach. Opuszczenie 6 i 

więcej ćwiczeń kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. 

U. 121, poz. 591.  

 Rachunkowość : kurs podstawowy, E. Nowak, Warszawa, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. 

 Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, B. Gierusz, 

Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009.   

 

Literatura dodatkowa:  

 Rachunkowość finansowa : praca zbiorowa pod red. 

Zbigniewa Messnera, Katowice : Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. 

 Rachunkowość – podręcznik do studiowania przedmiotu 

G. Klamecka-Roszkowska, K. Jamróz, G. Michalczuk, T. 

Mikulska, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w 

Białymstoku, 2005. 

  

 

 

RACHUNKOWOŚĆ  WYKŁAD 

SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Rachunkowość 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2RAC 

Nazwa kierunku Ekonomia/Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 2 rok, 3 semestr 



Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godzin: wykład z udziałem technik multimedialnych 

2 godziny:egzamin 

 

Liczba punktów ECTS 7 

Prowadzący  mgr Anna Grydź, asystent (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu WYKŁAD: 

1. Rachunkowość jako system ewidencji  

 historia rachunkowości 

 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, bilans  

3. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości   

 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  

 istota i formy rozliczeń pieniężnych  

 dokumentacja i ewidencja środków pieniężnych  

 ewidencja kredytów bankowych  

5. Ewidencja rozrachunków  

 klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków  

 rozrachunki z kontrahentami tytułu dostaw, robót i usług  

 rozrachunki publiczno-prawne  

 pozostałe rozrachunki  

 dokumentacja i ewidencja rozrachunków z pracownikami  

6. Obrót materiałowy  

 zasady gospodarki zapasami  

 klasyfikacja i wycena materiałów  

 dokumentacja i rozliczenie zakupu i zużycia materiałów  

7. Pojęcie, klasyfikacja i ewidencja aktywów trwałych  

 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  

 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.  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

WYKŁAD – sposób weryfikacji: egzamin pisemny(test+zadania)  

Efekty kształcenia: 

S1A_W11 
S1A_U01  

S1A_U02    

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_K01   

S1A_K06 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej 

oceny z ćwiczeń. Egzamin jest w formie pisemnej, zawiera test 

wyboru oraz zadanie do rozwiązania (max. 50 pkt).  Obecność na 

wykładach nieobowiązkowa, jednakże obecność jest dodatkowo 

punktowana (sprawdzana wyrywkowo, dodatkowe max. 10 pkt).  

Wykaz literatury podstawowej Literatura podstawowa: 



i uzupełniającej  Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. 

U. 121, poz. 591.  

 Rachunkowość : kurs podstawowy, E. Nowak, Warszawa, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. 

 Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, B. Gierusz, 

Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009.   

 

Literatura dodatkowa:  

 Rachunkowość finansowa : praca zbiorowa pod red. 

Zbigniewa Messnera, Katowice : Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. 

 Rachunkowość – podręcznik do studiowania przedmiotu 

G. Klamecka-Roszkowska, K. Jamróz, G. Michalczuk, T. 

Mikulska, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w 

Białymstoku, 2005. 

  

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 


