
Załącznik nr 5 

do  Uchwały nr 1202 

Senatu UwB 

z dnia  29 lutego 2012 r. 

Rachunkowość 
………………………………………........................ 

nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2RAC 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Podstawowy M_2  

Rok studiów /semestr II rok / 3 semestr 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład: 30 , ćwiczenia:30 

Do wykonania w  formie e-zajęć: wykład:16  ćwiczenia: 9 , 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat zasad prowadzenia rachunkowości w 

jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Studenci 

nabywają praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji podstawowych operacji 

gospodarczych w przedsiębiorstwie . 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz w formie e-learningu, 

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujące studentów do pracy 

grupowej . 

Egzamin pisemny (test),  do którego dopuszczeni zostaną  jedynie studenci posiadający 

zaliczenie z ćwiczeń. 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Wiedza  
1. Ma podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości, na ogólne zasady 

rachunkowości  
E1A_W01 

2. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, zachodzących w nim 

zdarzeń gospodarczych i ich wpływu na sytuacje majątkową i finansową   
 E1A_W06 

Umiejętności  
1. Potrafi prawidłowo klasyfikować majątek przedsiębiorstwa i źródła jego 

pochodzenia oraz interpretować zależności między tymi kategoriami 
E1A_U01 

2. Gromadzi i przetwarza informacje na temat zdarzeń zachodzących w 

przedsiębiorstwie oraz  wykorzystuje podstawową do rejestracji operacji 

gospodarczych i czytania sprawozdań finansowych 

E1A_U03 

3. Potrafi przygotować wypowiedź ustną na temat zastosowania zasad 

rachunkowości  
E1A_U22 

Kompetencje społeczne  
1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz konieczność dokształcania się ze 

względu na zmieniające się przepisy prawne 
E1A_K01 



2. Potrafi pracować w grupie proponując swoje rozwiązania dotyczące ujęcia 

majątku, źródeł jego finansowania i kształtowania wyniku finansowego    
E1A_K04 

3. Ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, będąc jednocześnie 

świadomym ich rezultatów i konsekwencji 
E1A_K06 

 

Punkty ECTS 7 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

udział w zajęcia (wykłady, ćwiczenia) 60 godz. 

przygotowanie do ćwiczeń 30 godz. 

przygotowanie do wykładów 4  godz. 

odrabianie prac domowych 15 godz. 

konsultacje 4 godz. 

przygotowanie do kolokwium, 30 godz. 

przygotowanie do egzaminu 30 godz. 

egzamin 1 godz. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 65 2 

o charakterze praktycznym 110 4 

  

Data opracowania: 01.10.2015 r. 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Teresa Mikulska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Rachunkowość 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2RAC 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

II rok / 3 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład: 30  

Do wykonania w  formie e-zajęć: wykład: 16 

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz 

w formie e-learningu   

Liczba punktów ECTS 7 

Prowadzący  

 

Dr Teresa Mikulska 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Rachunkowość jako system ewidencji    

2.  Aktywa i pasywa  jednostki – klasyfikacja majątku trwałego i 

obrotowego, źródeł finansowania.  Bilans – podstawowe 

sprawozdanie finansowe  

3. Operacje gospodarcze, funkcjonowanie kont bilansowych 

4. Podzielność i łączenie kont. Poprawianie błędów księgowych. 

5. Dokumentacja i ewidencja środków pieniężnych   i kredytów 

bankowych                                                              

6.  Klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków                                               

7. Obrót materiałowy   -  zasady gospodarki zapasami, 

klasyfikacja i wycena materiałów                                                                  

8. Wycena i ewidencja środków trwałych  

9. Metody ustalania zużycia środków trwałych zużycia  

10. Istota kosztów działalności operacyjnej     

11. Istota, klasyfikacja i zasady wyceny produktów pracy     

12. Przychody ze sprzedaży  produktów       

13. Zakres pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, 

kosztów i przychodów finansowych, strat i zysków 

nadzwyczajnych         

14. Warianty ustalania wyniku finansowego                           

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Efekt 

kształcenia 

Uczestnictwo w 

dyskusji na 

wykładach 

Aktywność 

na 

platformie 

Egzamin 

końcowy 

E1_W01 x x X 

E1_W06  x X 

E1_U01   X 

E1_U03  x X 

E1_U22 x   

E1_K01 x  X 

E1_K06 x  X 
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Część przedmiotu realizowana w formie stacjonarnej: zaliczenie w 

formie pisemnej w postaci pytań testowych i zadań. 

Część przedmiotu realizowana w formie e-zajęć: pytania  testowe  

Cały przedmiot: zaliczenie pisemne (testy + zadania), dopuszczeni 

zostają studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.   



Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Podstawowa: 

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

121, poz. 591.  

2. G. Michalczuk, T. Mikulska, G. Klamecka-Roszkowska, K. 

Jamróz, Podstawy rachunkowości finansowej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012. 

1. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki 

księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 

Kadr, Gdańsk 2009. 

Uzupełniająca: 

1. A. Zysnarska, Rachunkowość finansowa od podstaw, Ośrodek 

Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2011. 

2. K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009. 

3. Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 

2010. 

4. E. Nowak,  Rachunkowość, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2008. 

5. Kiziukiewicz  T. (red.), Rachunkowość jednostek 

gospodarczych, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2012. 

 

 

        ………………………………. 
        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. 
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SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Rachunkowość 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2RAC 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

II rok / 3 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia:30 

Do wykonania w  formie e-zajęć: wykład: 9 

Rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujących 

studentów do aktywności i pracy w grupach 

Liczba punktów ECTS 7 

Prowadzący  

 

Dr Teresa Mikulska 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Klasyfikacja aktywów i pasywów - bilans  

2. Operacje gospodarcze, funkcjonowanie kont bilansowych.  

3. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów bankowych   

4. Ewidencja rozrachunków 

5. Ewidencja obrotu materiałowego    

6. Wycena i ewidencja środków trwałych  

7. Ewidencja  kosztów działalności operacyjnej 

8. Dokumentacja oraz ewidencja produktów gotowych 

10.Przychody ze sprzedaży i koszty związane z ich uzyskaniem    

11. Ustalanie wyniku finansowego  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Efekt 

kształcenia 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Praca 

domowa 

Praca w 

grupach 

Zaliczenie- 

kolokwium 

E1A_W01 x   x 

E1A_W06 x   x 

E1A_U01 x   x 

E1A_U03  x  x 

E1A_U22 x    

E1A_K01 x    

E1A_K04   x  

E1A_K06    x 
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na 

zajęciach, wykonanie prac grupowych oraz uzyskanie pozytywnego 

zaliczenia  z kolokwium  



                                                                                                                                                         

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Podstawowa: 

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

121, poz. 591.  

2. G. Michalczuk, T. Mikulska, G. Klamecka-Roszkowska, K. 

Jamróz, Podstawy rachunkowości finansowej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012. 

1. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki 

księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 

Kadr, Gdańsk 2011. 

Uzupełniająca: 

1. A. Zysnarska, Rachunkowość finansowa od podstaw, Ośrodek 

Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2011 

2. K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009. 

3. Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 

2010. 

4. E. Nowak,  Rachunkowość, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2008. 

5. Kiziukiewicz  T. (red.), Rachunkowość jednostek 

gospodarczych, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2012. 

 

 

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