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Rachunkowość zarządcza 
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 Ekonomiczo-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia  

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne. 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3RAZ 

Język przedmiotu polski 

Rodzaj przedmiotu Do wyboru 

Rok studiów /semestr III rok/semestr 6 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Znajomość podstaw rachunkowości 

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 zajęć jest zapoznanie studentów z klasyfikacją kosztów i przychodów z punktu 

widzenia różnych odbiorców informacji finansowo-księgowej. W trakcie zajęć studenci 

uzyskują wiedzę na temat tradycyjnych i nowoczesnych systemów rachunku kosztów 

służących zarówno do przeprowadzania kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia 

wyrobu gotowego, jak i do zarządzania jednostką. W rozwiązywaniu problemów uczą się 

posługiwać narzędziami rachunkowości zarządczej służącymi do oceny efektywności 

przedsięwzięć oraz podejmowania decyzji dotyczących zarówno rozmiarów, struktury i 

kierunków produkcji i sprzedaży. Zajęcia mają również na celu przedstawienie zasad 

konstruowania budżetu operacyjnych. 

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
1
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wykorzystania narzędzi 

do podejmowania bieżących decyzji  
E1A_W01 

Zna ogólne zasady klasyfikacji kosztów oraz zarządzania nimi w celu podejmowania optymalnych 

decyzji niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa 
E1A_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

Potrafi wykorzystać wiedzę o kosztach  do przeprowadzania kalkulacji  i oceny efektywności 

podejmowanych  przedsięwzięć  
E1A_U03 

Potrafi prognozować określone  procesy zachodzące w przedsiębiorstwie  przy wykorzystaniu budżetów 

operacyjnych   
E1A_U04 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do podejmowania decyzji dotyczących zarówno rozmiarów, struktury i E1A_U07 



 

Efekty kształcenia
1
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

kierunków produkcji oraz  zastosowania odpowiednich systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz potrzebę stałego uczenia się ze względu na konieczność 

dostosowania się przedsiębiorstw do zmian rynkowych 
E1A_K01 

Potrafi pracować w grupie proponując swoje rozwiązania wykorzystujące narzędzia rachunkowości 

zarządczej do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie   
E1A_K04 

 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 

studenta
i
 

udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) 60 godz. 

przygotowanie do ćwiczeń 30 godz. 

przygotowanie do wykładów 30 godz. 

konsultacje 4 godz. 

przygotowanie do kolokwium, 30godz. 

przygotowanie do zaliczenia 30 godz. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
ii
: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela 
64 2 

o charakterze praktycznym 90 4 

  

Data opracowania: 07.02.2016 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 zarządcza 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3RAZ 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczo-Informatyczny w Wilnie   

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr III rok /semestr 6 

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 6 

Prowadzący  

 

Prowadzący wykład i egzaminujący: 

Dr Teresa Mikulska 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania.   

2. Klasyfikacja kosztów do wyceny zapasów i pomiaru zysku oraz 

do celów decyzyjnych i kontrolnych.  

3. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych. 

4. Rodzaje i metody kalkulacji kosztów 

5. Koszty produkcji pomocniczej 

6. Próg rentowności w zarządzaniu bieżącym.  

7. Krótkookresowy rachunek decyzyjny. 

8. Ceny jako instrument sterowania rentownością 

9. Nowoczesne systemy rachunku kosztów. 

10. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. 

11. Analiza odcyleń. 

Efekty kształcenia wraz 

ze sposobem ich 

weryfikacji 

Efekt kształcenia Uczestnictwo w 

dyskusji na 

wykładach 

Aktywność 

na platformie 

Egzamin 

końcowy 

E1A_W01 x x x 

E1A _W04 x x x 

E1A _U03   x 

E1A _U04   x 

E1A _U07   x 

E1A _K01 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), dopuszczeni zostają 

studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.   

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Podstawowa: 

1. W. Janik, M. Pażdzior, Rachunek kosztów w zarzadzaniu 

organizacjamoi, CeDeWu, Warszawa 2011. 

2. I. Sobańska Rachunek kosztów : podejście operacyjne i 

strategiczne; Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009   

3. E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów : modele i 

zastosowania, PWE, Warszawa 2010   

Uzupełniająca: 

1.  B. Zyznarska-Dworczak, Jak zarządzać kosztami w 

przedsiębiorstwie, Difin Warszawa 2012  

2. W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, 

Rachunkowość zarzadcza, PWE, Warszawa 1998. 

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



SYLABUS 
C. 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 zarządcza 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3RAZ 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczo-Informatyczny w Wilnie   

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr 

 

III rok /semestr 6 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia: 30,   

Do wykonania w  formie e-zajęć: ćwiczenia: 9 

Rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujących studentów do 

aktywności i pracy w grupach 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  

 

Prowadzący ćwiczenia i zaliczający ćwiczenia: 

Dr Teresa Mikulska 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

1. Klasyfikacja  kosztów z punktu widzenia różnych użytkowników 

informacji,  

2. Zastosowanie rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów 

zmiennych. 

3. Metody kalkulacji (kalkulacja podziałowa prosta, ze 

współczynnikami, doliczeniowa, fazowa)  

4. Rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej 

5. Wykorzystanie progu  rentowności w zarządzaniu bieżącym. 

6. Podejmowanie decyzji krótkookresowych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem  

7. Ceny jako instrument sterowania rentownością 

8. Zastosowanie nowoczesnych systemów rachunku kosztów. 

9. Tworzenie budżetów operacyjnych 

 

Efekty kształcenia 

wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

Efekt kształcenia Aktywność na 

zajęciach/udział 

w dyskusji 

Praca w 

grupach 

Zaliczenie - 

kolokwium 

E1A_W01 x  x 

E1A _W04 x  x 

E1A _U03 x x x 

E1A _U04 x x x 

E1A _U07 x x x 

E1A _K01 x  x 

E1A_K04  x  
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz 

uzyskanie pozytywnego zaliczenia  z dwóch kolokwiów 

Wykaz literatury 

podstawowej 

i uzupełniającej 

Podstawowa: 

1. W. Janik, M. Pażdzior, Rachunek kosztów w zarzadzaniu 

organizacjamoi, CeDeWu, Warszawa 2011. 

2. I. Sobańska Rachunek kosztów : podejście operacyjne i 

strategiczne; Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009   

3. E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów : modele i 

zastosowania, PWE, Warszawa 2010   

Uzupełniająca: 

1.  B. Zyznarska-Dworczak, Jak zarządzać kosztami w 

przedsiębiorstwie, Difin Warszawa 2012  



2. W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, 

Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1998. 

 

 

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

 

 

 

                                                 
i 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. 
ii 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. 

 

 


